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RESUMO
Com a descoberta do pré-sal, uma reformulação dos processos de trabalho
será necessária para atender a demanda da produção dos novos campos de
petróleo. Devido ao número crescente de atividades operacionais realizadas em
terra, resultado principalmente da operação remota das plataformas de produção, o
tempo de resposta nas transmissões de dados entre as plataformas e os centros de
operação é requisito para a viabilidade deste modelo de operação. Porém, enquanto
a malha óptica não está implantada, a infraestrutura de rede de telecomunicações
atual tem como obstáculo para a operacionalização dessas plataformas a utilização
de um sistema de transmissão satélite de alta latência. O objetivo deste trabalho foi
a aplicação de um método de análise empírica sobre a variação de latência das
mensagens trocadas pelo sistema Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADA) entre o ambiente remoto localizado no continente e o ambiente localizado
em mar nas transmissões via satélite, por meio de três situações reais de operação.
Com os resultados desta pesquisa foi possível definir os requisitos de latência
necessários para operação remota via satélite e o desenvolvimento de mecanismos
para a redução de atrasos gerados pela rede, auxiliando na elaboração de projetos
em que o desempenho seja significativo.
Palavras-chaves: Desempenho de redes; Transmissão satélite; SCADA; Variação
da Latência (Jitter); Operações remotas.

ABSTRACT
Process analysis of latency and use of remote operations on an oil
production facility.
With the discovery of pre-salt, a redesign of work processes will be needed to
meet the demand of production of new oil fields. Due to the increasing number of
operational activities on the ground, result mainly from the remote operation of
production platforms, the response time data transmission problems between
platforms and operating centers is a requirement for the viability of this operation
model. However, while the optical network is not implemented, the current
telecommunications network infrastructure is an issue to the operation of these
platforms using a satellite transmission system of high latency. The objective of this
work is the application of a method of empirical analysis of the variation of latency of
messages exchanged by the Supervisory Control and Data Acquisition system
(SCADA) between the remote environment locating the continent and the
environment located in the sea in the satellite transmissions through three real
situations operation. This research will define the latency requirements for remote
operation by satellite, support the development of mechanisms to reduce delays
generated by the network and assist in the development of projects where
performance is significant.
Keywords: Network Performance; Satellite transmission; SCADA; Latency
Variation (jitter); Remote operations.
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1

INTRODUÇÃO
O grande obstáculo para a operacionalização das futuras plataformas do pré-

sal é redesenhar os processos offshore para uma nova realidade, onde a
complexidade exigirá que os processos de bordo sejam realizados de uma forma
simples, segura e eficiente. No processo de trabalho tradicional, o controle é
realizado a bordo da própria unidade por profissionais dedicados exclusivamente
para a operação da planta de produção, em salas de controle de supervisão no local.
Com a operacionalização do pré-sal, o controle da planta de processo será
conduzido remotamente em terra em um Centro de Operações Integradas.
No sentido de mais que dobrar a produção de petróleo brasileira até o final
desta década, muitas barreiras tecnológicas deverão ser vencidas, como, por
exemplo, a distância das jazidas para a costa, a elevada lâmina d’água e a
complexidade dos reservatórios. O esforço logístico se intensificará com muitos
novos sistemas de produção, plataformas marítimas ou FPSOs1 a serem
operacionalizados na Bacia de Santos.
Moltu (2010) aponta que:
A indústria de petróleo e gás está passando por uma mudança
fundamental em importantes processos de negócio. A transição
é possível pela tecnologia da informação e por sistemas de
telecomunicações. Processos de trabalho tradicionais e
estruturas organizacionais visam abordagens mais eficientes e
integradas para exploração e produção.
Desta forma, muitas iniciativas de operações remotas, chamadas por
diferentes nomes, têm sido implementadas mundo afora, como Digital Oil Fields of
the Future, Smart Fields, Intelligent Fields, Integrated Field e Integrated Operations
(CRAMER, 2012). Estas iniciativas visam reduzir a exposição humana aos riscos
envolvidos nas operações de produção em uma plataforma petrolífera, diminuir a
quantidade de viagens entre o continente e a unidade de produção, aumentar
disponibilidade de pessoal experiente, prover um melhor gerenciamento das
atividades

de forma centralizada e diminuir os custos operacionais dos

colaboradores embarcados.
____________________
1
Os FPSOs (Floating Production, Storage and Offloading) são plataformas de petróleo
flutuantes de produção, armazenamento e descarga (THOMAS, 2001, p.130).
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De acordo com Strasunskas (2010), as operações remotas, também conhecidas
como operações de tempo real, integram as pessoas e as organizações, mudando
os processos de trabalho e, desta maneira, provendo decisões mais ágeis e
acertadas.
Já o trabalho de Fuks (2009) aborda tecnologias relativas à colaboração, à distância
com plataformas offshore. Isto tem despertado um grande interesse por parte das
operadores petrolíferas mundiais pela oportunidade de otimizar o número de
pessoas embarcadas nas unidades marítimas.
No Brasil, esta nova abordagem tem ocorrido, mais intensamente nos últimos
cinco anos, por meio de várias iniciativas, como por exemplo, a construção de poços
de petróleo, exploração e ativos de produção (ROSENDAHL, 2013, p. 227-229).
Landgren (2008) aponta que:
Os dados em tempo real e suporte remoto para as operações
em campos de petróleo estão se tornando cada vez mais uma
maneira comum de fazer negócios. Muitos projetos assim estão
sendo implementados no mundo, e os benefícios para a
indústria estão cada vez mais documentados na literatura. As
demandas geradas por esta infraestrutura são elevadas e os
desenvolvimentos iniciais foram focados na preparação para
oferecer ferramentas e processos que possam ser reproduzidos
e otimizados para auxiliar essas demandas.
O desenvolvimento da produção desses campos de petróleo exige um
número crescente de atividades operacionais realizadas em terra, incluindo a
operação remota das unidades de produção.
1.1

Motivação
A Bacia de Santos é uma das maiores bacias sedimentares brasileiras. É o

local de importantes campos de petróleo descobertos por uma grande empresa
brasileira de energia, com um potencial de produção em águas ultraprofundas.
Localizada no Sudeste do Brasil, esta área é conhecida mundialmente por
reservatórios localizados na camada pré-sal, isto é abaixo da camada de sal.

14

Devido à distância da costa ser superior a 300 km e à grande profundidade, o
desenvolvimento da produção desses campos de petróleo apresenta desafios
tecnológicos, como os meios de comunicações e logísticos, que exigem uma
reformulação dos processos de trabalho e um número crescente de atividades
operacionais a serem realizadas em terra.
No processo de trabalho tradicional, a operação e supervisão da planta de
produção são realizados a bordo da própria unidade de produção marítima por
profissionais dedicados exclusivamente para a operação em salas de controle de
supervisão locais.
Com a operacionalização do pré-sal, parte da operação e supervisão da
planta de processos será conduzida remotamente a partir de um centro de
operações em terra. A motivação principal para operações remotas está na busca
pela redução de custos operacionais com o crescimento dos projetos de novas
unidades de produção. Especificamente, os centros de operações remotas são
implementados a fim de melhorar a qualidade das decisões operacionais, reduzir o
risco de movimentação da tripulação e a exposição ao risco do ambiente operacional
de uma unidade de produção de petróleo.
Nos próximos anos, será instalada uma rede de fibra óptica submarina de
grande extensão, servindo a todas as unidades do pré-sal, cuja produção será
escoada por offloading2 e por uma rede de gasodutos (PETROBRAS, 2014).
Diante da característica da alta latência apresentada nos sistemas via satélite,
as empresas mundiais de petróleo consideram a infraestrutura de telecomunicações
de fibra óptica como premissa para realização de operações remotas (SVENES,
2008). Isto é corroborado por Levett (2008), que completa que os ganhos
operacionais obtidos com este tipo de operação, justificam a implementação de
projetos de telecomunicações considerando sistemas de baixa latência e alta
disponibilidade.
____________________
2
Em determinados sistemas produtivos, não há oleoduto para exportar o óleo. O petróleo
produzido é armazenado em tanques de carga da plataforma e quando estes tanques estão
cheios, aí então, é feita a operação de offloading (transferência de carga para um navio
aliviador) (THOMAS, 2001, p.161).
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Enquanto a malha óptica não for implantada, por questões de licenciamento
ambiental junto às áreas governamentais (PETROBRAS, 2014), o maior obstáculo
para a operação remota das futuras plataformas do pré-sal está na infraestrutura de
rede de telecomunicações, atualmente atendidas por uma rede dedicada por
satélite, cujas características intrínsecas de latência influenciam as operações
realizadas entre o sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) do
ambiente remoto em terra e o sistema da plataforma de petróleo que controla a
planta de produção.
O Sistema SCADA é responsável pelo controle de toda a planta de produção
de uma plataforma de petróleo e para exemplificar um cenário real na indústria
petrolífera, o atraso no sequenciamento lógico de uma manobra operacional, abrir 
fechar  abrir, realizada por um sistema SCADA remoto, pode alterar as condições
especificadas para o produto (petróleo ou gás) em relação às especificações do
produto (petróleo condensado) ou até mesmo gerar uma situação de risco, quando
estão sendo consideradas manobras com as variáveis de alta pressão e alta
temperatura.
Situações, como o erro do sequenciamento causado pela variação na latência
no meio de comunicação entre os sistemas SCADA, podem levar o sistema de
intertravamento da unidade executar um shutdown3 parcial ou total da planta,
causando perdas de produção.
Operações remotas utilizando o meio de transmissão via satélite são
utilizadas na indústria do petróleo para a rede de escoamento de gás, na qual esta
malha de gasodutos está distribuída na ordem de 1.000 a 10.000 Km de distância,
com poucos pontos de ação de controle e as características de pressão apresentam
dinâmica mais lenta. Em uma plataforma, existe uma série de pontos de ação de
controle em uma planta de processamento, na qual a pressão apresenta uma
dinâmica muito mais rápida em uma malha com extensão na ordem de 101 a 102 m.
____________________
3

Shutdown é o nome dado pela indústria petrolífera para uma parada de produção não
programada
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Desta forma, um maior conhecimento do comportamento das variações de
latência da rede via satélite, poderá contribuir no dimensionamento, escolha de
protocolos e infraestruturas mais adequadas, evitando impacto negativo no
desempenho das operações remotas na indústria petrolífera.
Os trabalhos apresentados por Fonseca (2006), Ellender (2005) e Moro
(2002), abordam a questão do desempenho de rede de automação entre o servidor
SCADA e os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) em uma arquitetura de
rede local, não considerando as influências do meio de comunicação satélite com
alta latência.
1.2

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo aplicar um método de análise da variação de

latência das mensagens trocadas pelo sistema SCADA, entre o ambiente remoto em
terra e a plataforma de petróleo nas transmissões via satélite, utilizando três
situações reais de operação como, chaveamento da bomba de injeção de MEG4 do
sistema submarino, fechamento da válvula de bloqueio Shut Down Valve (SDV),
verificação do nível do vaso da planta de MEG e o reconhecimento do evento gerado
pelo sistema de detecção de gás inerte.
Esta pesquisa quantificou a influência da variação da latência, sendo possível
identificar em quais unidades de produção a infraestrutura de telecomunicações
possui condições de atendimento aos parâmetros operacionais necessários para a
comunicação com as unidades de produção para o modelo de operações remotas e
quais requisitos são necessários para melhorá-la, podendo este modelo de
arquitetura ser utilizado para outros segmentos de operações nesta indústria.
Para avaliação de desempenho, será considerado, além do meio satélite,
todos os componentes da rede que são partes da infraestrutura de comunicação,
como comutadores, roteadores e conversores de protocolos e interfaces.

____________________
4
A injeção de MEG (mono etilenoglicol) nos poços é essencial para manter a produção da
plataforma, pois evita possíveis obstruções nos dutos submarinos (PETROBRAS, 2014).
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1.3

Contribuições
Este trabalho contribuiu no apoio ao desenvolvimento ou prospecção de

mecanismos adicionais que reduzam o atraso das transmissões ou permitam a
operação remota em sistemas de telecomunicações de alta latência, sendo este
caso recente na indústria de petróleo e gás. Além disso, o modelo de arquitetura
proposto deverá ser utilizado para outras necessidades de operações remotas, como
no segmento de sondas de perfuração, sistemas navais de controle de lastro, tanque
e amarras, posicionamento dinâmico, entre outros.
Nos trabalhos de operações remotas analisados de Svenes (2008) e Levett
(2008), os requisitos de sistemas de comunicação requeridos para esta mesma
operação partem do princípio de possuírem baixa variação da latência. O cenário
real de alta latência analisado por este trabalho, proporcionará um modelo
operacional de quais intervalos serão possíveis operar remotamente para uma série
de aplicações que dependam do sistema satélite como meio de transmissão.

1.4

Metodologia do Trabalho
Este trabalho foi desenvolvido dentro do contexto de uma grande empresa

brasileira de energia, mais especificamente a gerência de operações integradas de
uma de suas unidades de operações de E&P de petróleo e gás natural.
Entre as principais fontes de fundamento para a pesquisa, estão documentos
da International Association of Oil & Gas Producers (OGP), além de trabalhos
publicados

em

anais

de

conferências

e

simpósios

internacionais,

predominantemente da Society of Petroleum Engineers (SPE). A seguir, será
apresentada a estratégia de pesquisa bibliográfica sobre o tema, focando na
quantificação de benefícios das operações de controle remoto e similares, mundo a
fora, em diversas empresas. Para a localização e seleção dos artigos, foi efetuada
uma busca nas bases SCOPUS, Engineering Village, ONEPETRO e no Portal de
Periódicos Capes. Para tanto, foram utilizadas as palavras-chave da Quadro 1, a
seguir.
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Quadro 1 - Palavras-chave adotadas na pesquisa bibliográfica

Fonte: Elaborado pelo autor

A estratégia da pesquisa bibliográfica é representada na Figura 1. Cada uma
das bases citadas foi consultada com as palavras-chave da Quadro 01. Foram
obtidos 85 resultados de interesse. A seguir, foi realizada uma análise criteriosa,
refinando obtendo-se um acervo de 06 artigos e 15 conference papers. Foi
acrescentada à bibliografia: 08 referências de livros, 08 links da internet e 8 teses,
totalizando 45 trabalhos de interesse.
Figura 1- Pesquisa em periódicos, livros e outras fontes
SCOPUS

ENGINEERING VILLAGE

18 Resultados

20 Resultados

PORTAL CAPES
12 Resultados

ONEPETRO
35 Resultados

85 Resultados

REFINO FINAL

6 Artigos
15 Conference Papers

LIVROS

8 Resultados

LINK

8 Resultados

45 RESULTADOS

TESTES NACIONAIS

Fonte: Elaborado pelo autor

8 Resultados
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O diagrama da Figura 2 apresenta a metodologia de trabalho, que consiste
em três etapas, seguido pelo detalhamento de cada uma delas.
Figura 2 - Etapas do desenvolvimento da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Etapa 1 – Análise Bibliográfica
A) Análise dos principais trabalhos relacionados com o desempenho das
transmissões em operações remotas realizadas nos segmentos da indústria,
transporte e saúde visando avaliar as práticas utilizadas e dificuldades para
realizá-las;
B) Análise dos protocolos de comunicação dos módulos de supervisão e
operação do sistema SCADA Proficy iFix. Existe basicamente um tipo de
transmissão de dados entre o servidor SCADA e a interface homem máquina
de visualização no continente. Para este tipo de transmissão são necessários
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diferentes dispositivos de rede e telecomunicações com variações de
parâmetros de latência. Desta forma, será estudado o funcionamento do
principal protocolo de transmissão de dados, o RDP (Remote Desktop
Protocol).
C) Estudar as características das variações de latência em sistemas de
comunicações, políticas de qualidade de serviço e priorização de tráfego.
Também serão estudados os aceleradores de aplicações, sua aplicação em
conjunto com redes de satélites. Desta forma, pretende-se identificar os
principais fatores que impactam o desempenho das transmissões de dados
no contexto de operações remotas.
Etapa 2 – Especificação do ambiente de testes e parâmetros de qualidades da
análise.
A) Definição do método de análise que será utilizado e dos parâmetros de
qualidade que serão avaliados para o desempenho das transmissões como a
escala de variação do atraso de entrega de pacotes;
B) Especificação e descrição

do ambiente de análise de operação remota,

envolvendo o centro de operações em terra e a unidade de produção
marítima;
C) Elaboração de plano de testes contendo as medições que serão realizadas
para cada cenário operacional;
D) Definir junto a gerencias de operações da Bacia de Santos, os operadores
que participarão do período de teste, de diferentes unidades de produção;
E) Elaborar o questionário da pesquisa online que será aplicada aos operadores
que participarão dos testes.
Etapa 3 – Testes de transmissão dos dados entre os sistemas SCADA e análise dos
resultados.
A) Programar as janelas de tempo para execução dos testes, conforme
especificado na Etapa 2, para inserção dos equipamentos de medição do
ambiente real;
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B) Será analisado o desempenho da rede de transmissão durante a realização
dos testes de geração de tráfego, verificando-se a variação da latência e os
comandos executados pelo sistema SCADA no ambiente real;
C) Durante a execução de cada comando no respectivo cenário, o operador
deverá responder à pesquisa online;
D) Análise dos resultados. Será feita a consistência das abordagens da Pesquisa
Online e o experimento. Será apresentado um plano de ações, decorrente do
presente estudo;
E) Conclusões.
1.5

Tipologia da pesquisa
Esta pesquisa pode ser classificada como de natureza aplicada, com

abordagem quantitativa, exploratória, bibliográfica e pesquisa de campo.
Esta pesquisa pode ser considerada como aplicada, pois objetiva produzir
conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de questões de interesse
da indústria de petróleo, relativas à avaliação econômica dos benefícios da
implantação de projetos de operações remotas.
Para Vergara (2011), a pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela
necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, portanto, finalidade
prática, ao contrário da pesquisa pura.
A abordagem da pesquisa será quantitativa e se baseará na obtenção de
dados descritivos, pelo contato com o objeto de estudo. Para Gil (2011), a análise
dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é essencialmente
quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas como
estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante.
Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa.
Este trabalho fará uso de uma análise menos formal, baseada na
observação, empírico, usando métodos interativos e humanísticos. Ou seja, análises
e interpretações serão realizadas com a utilização do material pesquisado.
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Será uma pesquisa exploratória, pois buscará tratar as questões formuladas,
aprofundando o assunto, de forma a aprimorar a familiaridade com as teorias do
tema, tornando-o mais explícito e explicativo, tentando relacionar hipóteses
existentes e gerar novas hipóteses, além de poder estruturar e sugerir modelos.
Conforme Gil (2010), as pesquisas exploratórias têm como propósito
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser flexível, pois
interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno
estudado. De acordo com Gil (2011), as pesquisas exploratórias têm como principal
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores.
Trata-se de um estudo bibliográfico, já que será realizado um levantamento
em trabalhos existentes na área, em livros e monografias, dissertações e teses, além
de artigos publicados em revistas técnicas especializadas e em eventos
internacionais sobre operações remotas.
De acordo com Vergara (2011), quanto aos meios, uma pesquisa é
classificada como bibliográfica, quando a revisão de literatura é baseada em fontes
públicas nacionais e internacionais, tais como portal de periódicos, artigos
publicados em anais de congressos, livros, dissertações e teses, com o objetivo de
fornecer subsídios para um referencial teórico embasado sobre o assunto a ser
discutido. De acordo com Gil (2011), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica
reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Yin (2001) define tecnicamente estudo de caso como sendo uma investigação
de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos.
Esta pesquisa envolverá estudo de caso, já que serão diagnosticados, junto
às equipes de operadores de produção, os cenários para a análise dos benefícios
intangíveis da aplicação do modelo de operações remotas utilizando transmissão via
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satélite. O estudo de caso será uma estratégia de pesquisa para responder à
questão-problema apresentada e cumprir os objetivos definidos.
Na Seção 3 será apresentado o método de pesquisa para estudo de caso
proposto.
1.6

Organização do trabalho
Na Seção 2, Revisão de literatura, apresenta-se os principais casos de

operações remotas realizadas na área da indústria do petróleo, saúde e transporte.
Em sistemas SCADA, aborda-se os módulos de supervisão e operação do sistema
SCADA. Também é apresentada a arquitetura de comunicação para o sistema
remotamente controlado. Análise de desempenho de rede, destacam-se as
referências sobre os sistemas de comunicação analisados e suas características.
Será apresentado também os estudos referentes aos impactos de variações da
latência na entrega de pacotes.
Na Seção 3, Método da Análise, traz a metodologia aplicada à pesquisa,
suas limitações e detalha a pesquisa bibliográfica. As características da população e
os critérios de seleção são comentados, juntamente com a descrição dos
instrumentos e os procedimentos de coleta de dados e seu tratamento. A
apresentação e análise dos resultados constam do Seção 5.
Na Seção 4, Descrição do Ambiente para experimentos, apresentação dos
componentes envolvidos, diagrama de interligação da arquitetura de rede, modelo
de operação do ambiente da sala de controle remoto da plataforma da bacia de
Santos chamada Mexilhão e caraterísticas de operação.
Na Seção 5, Apresentação do Plano de Testes com os cenário envolvidos,
definição do modelo de medição e avaliação do experimento com a aplicação do
questionário on-line.
Na Seção 6, Estudo de Caso com a análise dos resultados obtidos durante o
experimento em cada cenário realizado.
Por fim, a Seção 7, Conclusões e Recomendações, alcance dos objetivos e
sugestões para pesquisas futura.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
Nesta seção, será apresentado o conceito das operações remotas na

indústria, a fundamentação das operações remotas e as características da
infraestrutura de telecomunicações necessárias para prover estas operações.
2.1

Cenários de operações remotas
Segundo Boom (2003), as vantagens das operações remotas em uma

plataforma de petróleo incluem:
1) A melhora da disponibilidade operacional da unidade, reduzindo o tempo
de resposta do operador para restaurar a operação em casos de paradas
inesperadas shutdown;
2) Otimização da mão-de-obra necessária por meio da introdução de
sistemas de controle de processo automatizados, contribuindo para o
aumento da segurança operacional e do fator de segurança.
Segundo

Levett (2006), os benefícios de operações remotas para

plataformas de produção de óleo e gás são muitos, como por exemplo:
a) Reduz custos operacionais e de manutenção, chegando ao limiar entre 15
a 20% do valor designado para manutenção dos profissionais a bordo;
b) Melhora o monitoramento e a manutenção preventiva dos equipamentos
críticos e da instrumentação, aumentando a confiabilidade e a segurança
operacional;
c) Aumenta o alinhamento da operação com outras especialidades
(engenharia, automação, reservatórios, elevação, entre outros), dando um
impulso à implantação efetiva dos centros de operações integradas;
d) Permite a valorização dos especialistas de operação, otimização e
manutenção, que poderiam remotamente contribuir na operação das
várias plataformas.
Existem outras aplicações de operações remotas, como no caso da saúde, a
chamada Telemedicina, que proporciona a facilidade de diagnosticar e monitorar
remotamente pacientes, permitindo obter resultados e imagens de exames médicos
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transmitidos, processados e analisados por várias equipes médicas, permitindo um
diagnóstico conjunto para cada caso analisado.
Segundo Choi (2006), a Telemedicina já é utilizada em vários locais no
mundo como o caso na universidade do Kansas nos EUA, onde está sendo usada
para cuidar de pacientes em zonas rurais, assim como no hospital Johns Hopkins,
em que as cirurgias são realizadas remotamente de Bangkok, Tailândia. A
prospecção de atendimento aos locais é diretamente proporcional ao avanço na
infraestrutura de telecomunicações disponível, o que não representa um impeditivo,
mas restringe o tipo de instrumento possível de ser utilizado.
Os primeiros cenários de Telemedicina começaram com a transmissão de
poucos bits para se passar um eletrocardiograma codificado, por meios de
transmissão na faixa de 56Kbps. Atualmente os médicos em suas utilizações de
Telemedicina

continuam

enfrentando

um

cenário

adverso

decorrente

das

possibilidades desta infraestrutura, mas em geral a banda mínima exigida está na
ordem de 384Kbps e latência na ordem de 750ms equivalente ao sistema de vídeo
conferência tradicional.
Como exemplo aplicado às condições de infraestrutura de telecomunicações,
Cabral (2006) define uma métrica dos requisitos de telecomunicações necessários
para práticas dos serviços de Telemedicina.
Quadro 2 - Requerimento rede para tráfego de conteúdo de vídeo
Fluxo de Vídeo
Fluxo do Sistema
Fluxo de conferencia de
áudio
Fluxo de diagnostico do
áudio
Fluxo de Vídeo conferência
Diagnostico do fluxo de
vídeo
Transferência do fluxo de
imagem

Descrição

Tempo
real

Faixa de banda

Conexão / desconexão, sincronismo,
movimento do mouse

Não

Pequena,
desprezível

Full duplex, G. 72x audio

Sim

10 ‐ 128 kb/s

Unidirecional, qualidade de CD, áudio
estéreo

Sim

32‐768 kb/s

Bidirecional, H.261 vídeo

Sim

64 kb/s ‐ 1.92
Mb/s

Unidirecional, MPEG‐2 vídeo

SIM

3 ‐ 15 Mb/s

Transmissão de imagem para consulta

Não

7 Mb/s

Fonte: Cabral (2006, p. 24)
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Os requisitos não restringem somente a vídeo, o áudio em Telemedicina é
fundamental para as questões relacionadas a escuta pulmonar e cardíaca, não
somente a banda como a latência, para prover o devido diagnóstico (CABRAL,
2006). Os dados obtidos no Quadro 2 referente ao que pode ou não ser realizado
em tempo real foram decorrentes de ensaios com diversos médicos em suas
especialidades, a fim de obter ao máximo um cenário de padronização. Da mesma
maneira como apresentado no Quadro 2, este trabalho permitirá analisar a variação
de latência das mensagens trocadas pelos sistemas SCADA, com a infraestrutura
satélite existente, identificando as características de comportamento durante o
período observado.
Segundo Zhu (2010), outro sistema que utiliza rigorosos padrões para a
infraestrutura de rede de comunicação é o chamado Communication-Based Train
Control (CBTC), sendo que se não houvesse tais requisitos, por falha de
comunicação nas zonas de controle ou latências acima de 900ms, poderiam ocorrer
falhas na comunicação no momento necessário ocasionando descarrilamentos e
colisões. Neste segmento de comunicação WLAN, não é utilizado o padrão
comercial 802.11a/b/g, pois durante a mudança de células de cobertura dos pontos
de acesso (handoff), ocorreria uma interrupção no serviço, sendo suficiente para
provocar os acidentes citados acima. O modelo proposto de alta disponibilidade e
baixa latência inclui a utilização do IEEE 802.11p e a eliminação do handoff
utilizando o protocolo Stream Control transmission Protocol (SCTP), Zhu (2010). A
Figura 3 apresenta a visão geral do sistema CBTC e o sistema de comunicação de
trem.
Figura 3 - Comunicação baseada em sistema de controle de trem (CBTC)

Fonte: Zhu (2010, p. 02)
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De acordo com Zhu (2010), SCTP é um protocolo da camada de transporte,
que herda muitas das características fundamentais do TCP, como o controle de
congestionamento e retransmissão. O recurso multi-homing permite que uma sessão
SCTP seja estabelecida ao longo de múltiplas interfaces identificadas por vários
endereços IP. O multihoming foi o mecanismo originalmente projetado para ser
resistente a falhas de comunicações entre dois pontos finais SCTP para redes
cabeadas.
Da mesma maneira, como apresentado no cenário do sistema de controle de
trem, este trabalho permitirá identificar a necessidade do desenvolvimento de
mecanismos para a redução de atrasos da rede, que possuem como característica a
alteração do protocolo TCP, aumentando o tamanho da janela do frame, otimizando
a questão da retransmissão de pacotes em caso de não confirmações recebidas
pela latência da rede.
Brannigan (2008) apresenta a influência do fator humano em operações
remotas de SONDAS de perfuração de poço de petróleo, abordando características
de formação dos operadores, como tempo de experiência no segmento, treinamento
até características ergonômicas do ambiente a ser realizado, a operação com
luminosidade, ruído, disposição do layout e dispositivos de comunicação com a
unidade de produção. Este trabalho não apresentará análise do fator humano nos
cenários de operações remotas.
Atualmente, o número de aplicações, que necessitam de sistemas de tempo
real para troca de dados para comandos e para eventos por meio da utilização da
rede de dados de comunicação, cresce consideravelmente. Essas aplicações variam
muito em relação à complexidade e as necessidades de garantia no atendimento a
restrições de tempo.
Entre os sistemas mais simples, podem-se destacar controladores inteligentes
embarcados, como sistemas embarcados para rastreamento de veículos, enquanto
que sistemas de controle industriais são um exemplo dos sistemas mais complexos.
Além disso, alguns sistemas de tempo real apresentam restrições de tempo mais
rigorosas que outros. Entre aplicações críticas estão sistemas de supervisão e
controle de plantas industriais e sistemas embarcados em robôs, e entre as que
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apresentam restrições não tão críticas estão as teleconferências por meio da internet
e aplicações de multimídia em geral (FONSECA, 2011).
Consequentemente, em cada resposta de requisição de comandos, o sistema
de tempo real deve entregar um resultado correto dentro de um prazo determinado,
ou poderá ocorrer uma falha temporal. Assim, o comportamento de um sistema de
tempo real não depende somente da integridade dos resultados obtidos, mas
também dos valores de tempo em que são produzidos. Uma reação que ocorra além
do prazo determinado poderá ser inútil ou causar uma falha fatal no sistema.
2.2

Sistemas SCADA
Nas salas de controle locais de uma plataforma de produção, podem ser

encontrados um conjunto de sistemas, no qual destacam-se os sistemas SCADA,
que permitem o monitoramento de informações dos processos produtivos e
instalações físicas, onde são efetuadas a aquisição, a manipulação e apresentação
aos usuários das variáveis de processo e de controle / atuação (SALVADOR, 2005).
Segundo Silva (2008), no início da década de 1990, o sistema SCADA atingiu
um grau de confiabilidade elevado, pois com ele as empresas já conseguiam
perceber uma melhora em seus processos. Neste momento surge a arquitetura que
utiliza os dados do sistema supervisor para controlar a planta.
Pode-se dizer que, com esta nova arquitetura, as empresas obtiveram um
enorme ganho em produtividade. Percebendo todo o potencial desta tecnologia, os
investimentos foram crescendo cada vez mais e a dependência das indústrias
também.
Ao final da década de 1990, a grande maioria das indústrias já contava com
sistemas SCADA, e suas respectivas produções dependiam extremamente do seu
perfeito funcionamento. Hoje em dia, em indústrias cujo processo é critico, e há
muitas perdas em cada parada, pode-se dizer que o sistema SCADA é o coração
deste sistema.
Pires (2005) afirma que:
Os sistemas SCADA são de importância estratégica já
que são adotados na maioria das indústrias que
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compõem a infraestrutura de um país. As aplicações da
tecnologia

SCADA

alcançam

praticamente

todo

o

espectro do setor produtivo. Para exemplificar, esses
sistemas são utilizados na indústria química, petroquímica
e de cimentos; na indústria alimentícia; na produção e
distribuição de energia elétrica; na distribuição de água;
no controle de oleodutos, gasodutos, centrais nucleares,
edifícios inteligentes e tráfego.
Na tentativa de se quantificar a importância deste sistema para todo o
ambiente industrial atual, atualmente a maioria das indústrias fazem uso desta
ferramenta e sua importância é afirmada por todos os profissionais da área de
automação industrial.
Segundo Cremonezi (2014), a arquitetura SCADA do sistema Proficy iFix
utilizada em uma plataforma petrolífera é distribuída, baseada no modelo clienteservidor e compatível com a tecnologia Windows Terminal Server, a qual permite
que estações remotas acessem informações e aplicativos instalados em um
computador remoto. Nesta arquitetura, existem basicamente dois tipos de nós:
a) Terminal Servidor (SCADA node): responsável pela interface com o
hardware dos processos, através dos nós SCADA;
b) Terminal Cliente (View node): recebe os dados do Terminal Servidor e os
disponibiliza aos operadores por meio de uma interface homem máquina
(IHM);
A Figura 4 apresenta a arquitetura de comunicação dos sistemas SCADA de
uma plataforma. Os nós SCADA, que se comunicam com os Controladores lógicos
programáveis (CLP), estão representados na parte inferior.
O terminal servidor, está representado na parte central. Já os terminais
clientes, clientes dos Terminais servidor estão representados na parte superior.
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Figura 4 - Estrutura do Proficy iFix utilizando Terminal Servidor

Fonte: GE FANUC, 2003

O protocolo utilizado nesta conexão é o Microsoft Remote Desktop Protocol
(RDP), o qual utiliza pouca banda de comunicação, sendo este uma das
características importantes para a operação remota utilizando rede satélite como
meio de comunicação (CREMONEZI, 2014).
Em termos operacionais de produção, o sistema SCADA está dividido em 3
partes principais: supervisão, operação e controle. Durante a supervisão, as
variáveis que compõem o processo produtivo podem ser visualizadas por meio de
interfaces IHM, enquanto que durante a etapa de operação os equipamentos
envolvidos no processo podem ser configurados. Na etapa de controle, mecanismos
de ajustes dinâmicos são utilizados para manter os valores das variáveis dentro de
limites previamente configurados (LEVETT, 2006).
Na indústria petrolífera, vários são os cenários de limitações nas
possibilidades dos meios de transmissão decorrente da localização das unidades de
produção, geralmente com largura de banda restrita, e para uma garantia mínima de
qualidade do meio (ELLENDER, 2005). Nestes cenários, por mais que sejam
adotadas sistemas de telecomunicações com redundância e alta disponibilidade,
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deverá ser considerado um plano de contingência considerando a perda total de
comunicação com a unidade petrolífera, a partir da própria equipe embarca. A Figura
5 mostra as arquiteturas possíveis de transmissão para um cenário de operações
remotas.
Figura 5 - Tipos de comunicação remotas

Fonte: Ellender (2005, p. 3)

Ellender (2005) aponta como segunda variável importante para definição de
um bom sistema de operação remota, o tipo de arquitetura a ser seguida, ClienteServidor, Terminal Server, acesso remoto (RDP) entre outras que, conciliados com o
meio de transmissão, apresentam variações de desempenho e consumo de banda.
A Figura 6 apresenta as características dos meios de comunicação adotados em
seus respectivos cenários de infraestrutura de transmissão.
Figura 6 - Comparações entre os sistemas de redes de comunicação

Fonte: Ellender (2005, p. 4)
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Neste caso não estão sendo consideradas as limitações físicas do cenário da
plataforma de petróleo, que inviabiliza adotar as redes de comunicação via rádio
enlace, devido a distância da costa e a fibra óptica por questões de licenciamento
ambiental.
Neste trabalho, analisou-se a variação de latência das mensagens trocadas
pelo sistema SCADA entre o ambiente remoto em terra e o ambiente em alto mar
nas transmissões via satélite. As principais variáveis manipuladas nessa etapa são
os alarmes, modos de operação e dados de produção.
Por serem consideradas variáveis criticas para a planta industrial em
aplicações de monitoramento e operação, a relação entre o número de pacotes
recebidos e o número de pacotes enviados deverá ser tão próxima do valor unitário
quanto possível.
2.3

Características da rede de comunicação com a unidade de produção
No cenário de operações do pré-sal, com longas distâncias da costa

brasileira, o meio principal de comunicação possível para atendimento a estas
unidades de imediato são os sistemas via satélite.
Atualmente, 80% das unidades de produção em mar no Brasil possuem a
comunicação satélite como seu meio principal de transmissão. Isto se deve ao fato
do satélite poder cobrir grandes áreas e chegar onde os outros meios, tais como
cabos de fibra óptica e enlaces de rádio micro-ondas, não podem chegar por
limitações

de

infraestrutura

ou

por

questões

de

autorizações

ambientais

(PETROBRAS, 2014).
Estes sistemas podem ser classificados conforme o tipo de sua órbita, em
sistemas geoestacionários e não-geoestacionários. Os satélites geoestacionários
estão localizados a 36.000 KM da superfície da terra, na linha do equador, e sua
movimentação orbital é fixa (geoestacionária) em relação a um ponto de localização
na superfície terrestre. Estes sistemas são construídos por uma constelação de
satélites5. Os sistemas LEO (baixa órbita terrestre) possuem suas órbitas localizadas
de 700 a 2.000 Km de altura. Os sistemas de órbitas médias, MEO (media órbita
terrestre), possuem suas órbitas posicionadas a 10.000 km de altura. A Figura 7
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ilustra as três classificações dos satélites, conforme a sua distância da superfície
terrestre.
Figura 7 -Tipos de satélites em relação a distância da superfície terrestre

Fonte: Elaborado pelo autor

Cada satélite possui a bordo um certo número de transponders6 que recebem
o sinal numa faixa de frequência (enlace de subida ou terra-para-espaço), amplifica
e o transmite em outra faixa de frequências (enlace e decida ou espaço-para-terra).
Tipicamente, um satélite contém 24 transponders, sendo que cada
transponder possui uma banda de 36 MHz. Apesar de existirem outras bandas de
frequência as mais usadas são banda C (6/4GHz) e banda Ku (14/12GHz). A Figura
8 ilustra um enlace típico de satélite.
Figura 8 - Enlace típico de satélite

Fonte: Elaborado pelo autor
__________________
5
6

Uma constelação de satélite é composta por no mínimo 3 satélites (PETROBRAS, 2006).
Transponder, receptor para transmissor (PETROBRAS, 2006).
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Internacionalmente, a banda mais popular é a banda Ku, pois permite cursar
tráfego com antenas menores que as de banda C, devido ao fato das suas
frequências serem mais altas. Entretanto, devido ao mesmo fato, a transmissão em
banda Ku é mais suscetível a interrupções causadas pela chuva. Dessa forma a
banda C é mais popular em países tropicais. No Brasil, durante muito tempo, só se
utilizou a banda C. Mais recentemente, a banda Ku vem recebendo maior aceitação.
Devido à frequência elevada, serviços de telecomunicações como de
telefonia, de dados e de televisão podem ser realizados através de redes com
topologia em estrela constituídas de estações terminais de pequeno porte
denominadas de VSAT (Very Small Aperture Terminal), acopladas a uma estação
central mestre (“master” ou “Concentrador”) (MENEZES, 2004).
O sistema de comunicação, que atende as unidades de produção de petróleo
do Brasil, utiliza como meio transmissão o sistema VSAT banda Ku. (PETROBRAS,
2014). Segundo Menezes (2004), a ocorrência de chuvas nos percursos de subida e
descida implica em perturbações do desempenho de um enlace via satélite que se
torna mais preocupante em frequências acima de 10 GHZ nas Bandas Ku e Ka.
A maior preocupação reside em possíveis períodos com degradação dos
serviços do enlace via satélite devida a ocorrência de chuvas mais intensas nestes
percursos. Embora com intensidade menor, as atenuações adicionais causadas por
nuvens e pela absorção de moléculas de oxigênio e vapor d’água também devem
ser consideradas nestas bandas. A atenuação por chuvas é devida à absorção e
espalhamento da energia propagante pelas partículas de água. As gotas de chuva
comportam-se como um meio dielétrico dissipativo e refletor para o campo elétrico
incidente, absorvendo energia ou espalhando-a em diversas direções. A absorção
corresponde à dissipação térmica, sendo função da condutividade da água.
Segundo Fonseca (2011), a latência é um parâmetro importante para a
qualidade de serviço das aplicações. Este parâmetro pode ser utilizado na
especificação de QoS (Quality of Service). Os satélites geoestacionários, que estão
em órbita ao redor da Terra a uma altitude de cerca de 36.000 km, apresentam um
latência de cerca de 270 ms.
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Em geral, a latência do sistema como um todo pode ser entendida como a
soma dos atrasos impostos pela rede e equipamentos utilizados na comunicação. O
Jitter, também conhecido como variação da latência, é um importante parâmetro
para aplicações em rede, cuja operação adequada depende de alguma forma da
garantia de que os pacotes sejam processados em períodos de tempo bem
definidos. Fonseca (2011) afirma que o Jitter pode ser entendido como a variação no
tempo e na sequência de entrega das informações devido à variação na latência da
rede (Figura 9).
Figura 9 – Efeito da latência (Jitter) para as aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com Falk (2009), a rede é a primeira causa da latência, ou seja,
tem grande chance de ser a maior causadora desta, maior que o atraso do hardware
e software de um servidor. O atraso pode ser uma somatória de atrasos fim-a-fim, ou
seja, atrasos de enfileiramento, propagação, transmissão e processamentos gerados
em uma conexão do início ao fim.
O atraso entre dois pontos em uma rede IP pode ser medido de duas
maneiras, atraso de ida (one way delay) ou atraso de ida-e-volta (round-trip delay).
Nas duas medições, considera-se o caminho que o pacote percorre, assim como a
sua priorização nas filas e CPU(s) dos roteadores. Este trabalho considera o round
trip delay. A seguir, o Quadro 3 (Multirede, 2008) referencia a média do tamanho de
pacote, média de atraso entre pacotes, banda mínima e tempo para envio de
diferentes aplicações.

36

Quadro 3 - Características de Aplicações

Fonte: Multirede, 2007

De acordo com Breu (2007), analisando o tráfego coletado, pode-se
desenvolver o modelo para as funcionalidades de QoS. Desta forma, novas classes
de qualidade de serviço podem ser implementadas a partir do conhecimento do
tráfego de operações remotas, proporcionando uma melhoria no atraso de rede.
Porém, para se ter este efeito deve-se implementar a política desejada de QoS no
caminho percorrido pelo pacote.
Abrão (2008), simula o comportamento das transmissões em cenários com e
sem priorização de tráfego, buscando identificar a influência do congestionamento
na rede nos tempos de respostas das aplicações. Por meio do seu estudo,
quantificou em seus experimentos o nível de influência que o congestionamento de
rede pode ter no tempo de resposta para uma aplicação Cliente – Servidor (9,77%),
porém não considerou a rede de comunicação via satélite que deverá influenciar os
resultados obtidos.
Lapoint e Winslow (2001) relatam que técnicas, incluindo caching, agregação,
filtragem e comutação inteligente, são usadas para resolver problemas de atraso.
Estas técnicas podem ser executadas usando hardware específico gerando
otimizações / configurações e suporte especializado. Um exemplo destas técnicas,
apresentado também por Lapointe e Winslow (2001), propõe inserir caixas
chamadas booster boxes na rede. Estes equipamentos também são conhecidos
como aceleradores de aplicações, porém não é recomendado colocar mais de um
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equipamento, pois pode aumentar a taxa de falhas e também não impede o atraso
no percurso do pacote até chegar ou retornar nesta rede.
Este trabalho utilizou os conceitos de Lapoint e Winslow (2001), que
apresentam técnicas de aceleração de aplicações em conjunto com Breu (2007),
propondo funcionalidades de QoS dentro da rede.
Segundo Gilsinn (2013):
Tempo real não significa responder a eventos em
velocidade

real,

mas

responder

em

velocidade

confiantemente suficiente, em prazos específicos, no
contexto em que o sistema está operando.

Segundo Ellender (2005), os dados das operações remotas deverão possuir
prioridade na rede de comunicação pois, caso o operador remoto não os visualize,
por algum problema de comunicação, não será capaz de saber o que está
acontecendo na planta de produção, exigindo uma ação imediata para corrigir a
situação ocasionada por esta falha.
Este impacto restringe-se à questão de aumento da eficiência operacional,
uma vez que, para as questões de controle da planta de produção, as lógicas
programadas de intertravamento do sistema SCADA já estarão programadas para
serem acionadas para evitar o acidente, por meio da telemetria dos sensores.
Conforme descrito no trabalho de Cerutti (2006), existem três técnicas de
seleção para avaliação de desempenho de rede em um ambiente privado:
modelagem analítica, simulação e medições em sistemas reais. Neste trabalho, foi
utilizado a medição de sistemas reais, proporcionado resultados exatos do que será
encontrado na rotina operacional, sem a necessidade de interpretações.
Esta pesquisa dedicou-se em identificar o conhecimento do comportamento
das operações remotas, utilizando transmissões via satélite, contribuindo no apoio
ao desenvolvimento ou prospecção de mecanismos adicionais que reduzam o atraso
das transmissões em sistemas de comunicação via satélite.
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2.4

Trabalhos Relacionados
O cenário de operações remotas na indústria do petróleo é um tema abordado

por alguns autores, com foco nas questões dos ganhos obtidos, que visa o aumento
da segurança operacional pela redução de profissionais a bordo e pela eficiência
operacional por questões relacionadas a otimização de recursos experientes, a partir
de uma localização remota, multiplicando o conhecimento para as novas equipes em
formação.
Nos trabalhos apresentados, as transmissões de dados são realizadas a partir
de sistemas de baixa latência, geralmente utilizando, como premissa para operações
remotas, fibra óptica como meio de comunicação. O melhor entendimento
relacionado aos aspectos da variação da latência nas aplicações de operações
remotas pode auxiliar no dimensionamento de projetos desta natureza e no
desenvolvimento de adaptações a serem implementadas na arquitetura de rede
entre a sala de operações remotas e o sistema SCADA da unidade em mar. O
apêndice A apresenta um resumo dos trabalhos relacionados.
Correlacionando os trabalhos relacionados na revisão bibliográfica com o
método proposto por este trabalho, é possível identificar que o modelo de operação
remota via satélite possui algumas semelhanças com a parte conceitual,
principalmente no segmento relacionado aos ganhos obtidos com este modelo de
operação. O Quadro 4 apresenta em um formato resumo a comparação dos
trabalhos analisados com o método proposto.
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Quadro 4 - Análise comparativa dos trabalhos

F
onte: Elaborado pelo autor

Conforme pode ser visto na literatura disponível, há pontos de conjunção e
outros de divergência. Alguns pontos foram destacados, uma vez que se repetem
no material colhido na bibliografia e merecem maior aprofundamento.
Assim, considerando os cenários pesquisados, foram listadas abaixo vinte e
três afirmações resumidas provenientes da literatura encontrada. Elas estão
distribuídas em cinco grupos A, B, C, D e E, mediante segregação feita pelo autor,
que tomou como base os assuntos contidos nos artigos lidos, bem como a
associação de seus autores aos cenários pesquisados. Para classificação do
operador de um sistema SCADA, são apresentadas três afirmações resumidas e
extraídas da bibliografia e contidas no Quadro 5.
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Quadro 5 – Classificação do operador de um sistema SCADA

1

2

3

Afirmações
O operador possui experiência em sistemas de controle de uma plataforma de
produção?
BRANNIGAN, J.; VEENINGEN, D. (Human factor principles in remote operation
centers). 2008.
O cargo do operador possui atribuições diretas com o sistema SCADA da
plataforma de produção?
BRANNIGAN, J.; VEENINGEN, D. (Human factor principles in remote operation
centers). 2008.
O operador utiliza regularmente o sistema SCADA da sala de controle Local
(off-shore) ?
CREMONEZI, R. et al.( Implantação da sala de controle remoto (SCR) ). 2014.

Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma, são apresentadas no Quadro 6 outras quatro afirmações,
também extraídas da literatura pesquisada, relacionadas à compreensão conceitual
do modelo de operações remotas:
Quadro 6 – Conceito de operações remotas

1

2

3
4

5

Afirmações
O modelo de operações remotas para as unidades de produção aumenta a
segurança operacional?
BOOM, L.; FOOK, L. (Journey towards remote operation in Sabah offshore
operations) . 2003.
A sala de controle remoto próxima aos demais ambientes operacionais de
diferentes unidades aumentam a sinergia e consequente aumento de
produtividade?
BOOM, L.; FOOK, L. (Journey towards remote operation in Sabah offshore
operations) . 2003.
A sala de controle remoto dispõe de todos os recursos de comunicação
necessários para operação remota?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.
A sala de controle remoto dispõe de todas as interfaces do sistema SCADA
necessários para operação remota?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.
O modelo de contingência proposto nos casos de perda total de comunicação
com a plataforma não causará impactos operacionais?
ELLENDER, D. (Digital Architecture Technology Brings Full-Scale Automations
To Remote Oil, Gas Fields). 2005.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para análise da infraestrutura do ambiente colaborativo on-shore, as cinco
afirmativas selecionadas na literatura estão agrupadas no Quadro 7.
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Quadro 7 – Análise da infraestrutura do ambiente colaborativo on-shore

1

2

3

4

5

Afirmações
O compartilhamento do ambiente com operadores de outras unidades de
produção aumentará a eficiência operacional?
BOOM, L.; FOOK, L. (Journey towards remote operation in Sabah offshore
operations) . 2003.
O compartilhamento do ambiente aumentará a densidade ocupacional, mesmo
assim não causará perda de rendimento ou desvio de atenção dos operadores?
BOOM, L.; FOOK, L. (Journey towards remote operation in Sabah offshore
operations) . 2003.
O recebimento de alarmes ou eventos de mudança de status sonoro é
realmente importante para a operação?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.
O recebimento de alarmes ou eventos de mudança de status sonoro em um
mesmo ambiente com outros sistemas SCADA não levará o operador ao erro
na interpretação?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.
O uso de Headsets para comunicação com os rádios UHF e VHF a bordo, não
impactarão no modelo tradicional de operação com rádio em viva voz?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para as análises organolépticas, as cinco afirmativas selecionadas na
literatura estão agrupadas no Quadro 8.
Quadro 8 – Análises organolépticas

1
2
3

4

5

Afirmações
As telas do sistema SCADA e as demais aplicações disponíveis na sala de
controle remoto, são idênticas as da sala de controle local (off-shore)?
CREMONEZI, R. et al.( Implantação da sala de controle remoto (SCR) ). 2014.
A sequência do comando realizado em terra é a mesma utilizada no sistemas
SCADA na sala de controle local (off-shore)?
LEVETT, B. (Remotely operated platforms: Fact, Fiction or Future). 2006.
Durante a navegação nas telas da aplicação IFIX do Sistema SCADA, a
lentidão percebida foi considerada dentro de um nível aceitável?
FONSECA, B. et al. (Análise de desempenho de protocolos em redes ethernet
para aplicações em tempo real). 2011.
Durante a execução do comando no sistema SCADA, a lentidão percebida foi
considerada dentro de um nível aceitável?
CABRAL, J. et al. (Multimedia Systems for Telemedicine and Their
Communications Requirements). 2006.
Durante o recebimento do evento / alarme de mudança de status / confirmação
da execução do comando, a lentidão percebida foi considerada dentro de um
nível aceitável?
CHOI, Y. et al. (Telemedicine in the USA: Standardization through Information
Management and Technical Applications). 2006.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Por fim, são apresentadas no Quadro 9 as cinco afirmações colhidas também
na pesquisa bibliográfica realizada, relativas à análise quantitativa.
Quadro 9 – Análise quantitativa

1

2

3

4

5

Afirmações
Comportamento durante a abertura das telas do sistema Scada para o teste foi
realizado normalmente ?
GILSINN, J. (Ethernet/IP Race Track: Performance Metrics & Testing for your
Industrial Network Interface). 2003.
Comportamento na execução do comando no sistema SCADA para o teste foi
realizado normalmente?
BREU, L, (Traffic Analysis of Servers). 2007.
Ocorreu o evento / alarme de mudança de status / confirmação da execução do
comando para o teste foi realizado normalmente?
LAPOINT E, D., WINSLOW, J (Analyzing and Simulationg Network Taffic.)
2001.
O comando / manobra realizada foi realizada fisicamente na plataforma de
produção para o teste foi realizado normalmente?
FALK, R.; FRIES, S. (Profiling the Protection of Sensitive Enterprise Multimedia
Communication). 2009.
Durante a execução do teste não ocorreram variações de comportamento da
velocidade de execução dos comandos?
ABRÃO, C. I. (Desempenho em ambientes de web considerando diferenciação
de serviços (QoS) em caches, rede e servidor: modelagem e simulação). 2008.

Fonte: Elaborado pelo autor

As vinte e três afirmações coletadas nessa seção são a referência básica da
metodologia descrita na seção 3.
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3

MÉTODO DA ANÁLISE
No intuito de melhorar o rigor metodológico e primar pela confiabilidade do

estudo quantitativo, buscou-se confrontar as informações obtidas pela medição do
cenário de teste com a Pesquisa Online aplicada aos operadores das salas de
controle locais da plataforma de petróleo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi concebido um roteiro apresentado
na Figura 10 a seguir:
Figura 10 - Método de pesquisa

Experimento
e
Pesquisa
Online

Amostra da
pesquisa

Resultados
Esperados

Operadores da
própria unidade do
cenário de teste

Quantificação dos
intervalos de
latência que são
possíveis a
realização das
operações remotas
via satélite.

Operadores de
outras unidade
da bacia de
Santos

Análises
do Experimento
e
Pesquisa
Online

Requisitos
mínimos de
infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor

Os comandos gerados durante o experimento nos diferentes cenários de
infraestrutura de rede de comunicação, proporcionará a flexibilidade para geração de
perguntas específicas da operação realizada na abordagem, bem como as suas
escalas (tipo Likert7).
___________________
7
A Escala Likert é uma abordagem psicométrica, usada normalmente em questionários e
pesquisas de opinião. Através de sua tabulação, os entrevistados especificam seu nível de
concordância com uma afirmação.
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A realização do experimento de teste, associado á Pesquisa Online com os
operadores, permitiu conclusões sobre a implantação das operações remotas via
satélite na Bacia de Santos, conforme será visto nos itens seguintes.
A partir desta análise, foram levantados pontos de atenção, bem como as
oportunidades das operações remotas nas unidades de produção de petróleo. O
Quadro 10 a seguir descreve, de forma resumida, o relacionamento dos objetivos
com os resultados esperados.
Quadro 10 - Quadro resumo dos objetivos, metodologia e resultados esperados
MÉTODO DA PESQUISA

OBJETIVOS DA
PESQUISA

COMO

PORQUE

RESULTADOS
ESPERADOS

Gerar tráfego de dados
através dos comandos
realizados pelos operadores
1) Analisar a variação da
latência nas operações
remotas via satélite.

Quantificação dos

do sistema SCADA,
alternando o cenário de

1) Aplicação no

testes com a implementação ambiente real de
de QoS e aceleradores de

produção sem a

aplicação e medindo a

necessidade de

latência utilizando o

validações futuras.

intervalos de latência
que são possíveis as
operações remotas via
satélite.

equipamento Traffip.
2) Método quantitativo
2) Quantificar em quais

para classificação dos

intervalos de latência

Pela aplicação da Pesquisa

haverá condições para

Online aos operadores que

operar remotamente com participarão dos testes.
comunicação satélite.

resultados.

mínimos de
infraestrutura
necessária em conjunto

3) A Pesquisa Online é
rápida e ágil,
incentivando o

3) Avaliar as lacunas de

Definição dos requisitos

com o sistema satélite
para realização de
operações remotas.

preenchimento

Caracterização do

imediato após o teste.

modelo que deverá ser

infraestrutura de

Através da análise dos

comunicação satélite,

resultados obtidos pela

aplicado para qualquer

propondo melhorias e

Pesquisa Online e pelas

outra demanda de

acenando para os pontos medições realizadas.

operações remotas via

de atenção.

satélite.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.1

Características da população e critérios de seleção
De acordo com Vergara (2011), a população deve ser entendida como o

conjunto de elementos que possuem características que serão objeto de estudo.
Para fins deste trabalho acadêmico, a definição dos participantes da pesquisa foi
feita com base na seleção de dois grupos:
•

Grupo 1: Operadores de produção, que atuam diretamente na sala de

controle local da plataforma de produção designada para o experimento;
•

Grupo 2: Operadores de produção que atuam em outras seis unidades de

produção que operam na unidade de exploração e produção da bacia de Santos.
Cada unidade de produção possui 4 postos de trabalho simultâneos, com
turno de 12 horas, totalizando 10 operadores, incluindo a equipe que realiza a
cobertura de folgas de embarque. Para um total de 6 unidades de produção, a
equipe de operadores envolvidas nos testes foi de 60 profissionais convidados.
Conforme descrito no Item 3 (método da análise) e ilustrado na Figura 9,
foram aplicadas duas abordagens complementares: o experimento e a Pesquisa
Online.
O experimento possibilitou uma análise quantitativa da influência da latência
da transmissão satélite em três diferentes cenários e será aplicado para os
operadores da própria plataforma que participarão do experimento, e também por
operadores de outras unidades de produção.
A Pesquisa Online foi aplicada aos mesmos operadores que participaram do
experimento de teste. Como será visto mais adiante, no Item 3.3 (Questionários
Utilizados na Coleta de Dados), uma análise comparativa das respostas de ambas
as abordagens foi realizada, no sentido de aprimorar o entendimento dos
instrumentos de pesquisa (questionários).
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3.2

Descrição dos instrumentos de coleta de dados
A seguir, será apresentada uma descrição de cada um dos dois instrumentos

de coleta de dados: Experimento de testes e a Pesquisa Online.
3.2.1 Experimento de testes
No ambiente em terra foi monitorado o computador com a interface SCADA.
Já do lado da plataforma, será considerado o mesmo cenário de equipamentos de
rede conectados ao servidor SCADA, interligados pelo sistema satélite V-SAT
privado da empresa. Foi instalado o equipamento TRAFFIp nos dois extremos da
rede para a coleta dos dados em tempo real das variações de latência.
Para a execução dos testes, foi gerado a partir de comandos enviados pelo
sistema SCADA do ambiente remoto em terra, até o sistema SCADA da plataforma
que controla a planta de produção, utilizando três situações reais de operação:
chavear a bomba de injeção de MEG do sistema submarino; fechar a válvula de
bloqueio Shutdown Valve (SDV) e verificando o nível do vazo da planta de MEG e
reconhecer o evento gerado pelo sistema de detecção de gás inerte.
Com este tráfego constante na rede, foi possível medir a variação da latência
entre a ida e volta das mensagens com dois pontos de medição, um em cada ponto
sincronizados. Após esta primeira etapa, foi instalado e configurado um acelerador
de aplicações e inserida a política de QoS para o tráfego do sistema SCADA,
realizando novas medições com os mesmos comandos utilizados em três cenários
de transmissão.
Para ambos os cenários, foi considerado o protocolo RDP. A Figura 11 apresenta
um resumo dos cenários de transmissão satélite e os comandos utilizados para
geração do tráfego.
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Figura 11 - Cenários de testes

REALIDADES OPERACINAIS

CENÁRIO
Somente Satélite

QoS

Qos + Acelerador

Comando 1 –
atuação lógica

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Comando 2 ‐
Atuação Física

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Comando 3
Concatenação de
Ações

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

Abordagem
quantitativa e
qualitativa
(questionário)

População de Operadores
Fonte: Elaborado pelo autor

Foram realizados nove testes dentro do experimento, considerando três
comandos com objetivos distintos e três cenários de comunicação satélite. Durante
esta fase, foram diagnosticados os intervalos de latência nos quais a operação foi
completada, sem nenhum tipo de travamento, interrupção ou sequenciamento
indevido. O intervalo da latência foi registrado conforme apresentado na Figura 12, e
sua informação obtida pelo equipamento TRAFFIp medido em tempo real em
milissegundos (ms), as variações da latência durante a mudança de cenários.
Figura 12 - Intervalo de latências
Cenário de latência
Valor da lantência
( Satélite / Satélite
antes do comando
+ QoS / Satélite +
(ms)
QoS + acelerador)

Fonte: Elaborado pelo autor

Operador

Lotação
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3.2.2 Ferramenta para Pesquisa Online
Para a pesquisa foi utilizada a solução interna da empresa estudada,
desenvolvida na plataforma Lotus Notes, concebida pela Lotus Software, do grupo
IBM Software Group. A solução, que é chamada de SPS – Sistema de Pesquisa de
Satisfação (assim como o Lotes Notes), é um sistema cliente-servidor integrado com
a solução de correio eletrônico da empresa.
O sistema SPS tem por objetivo gerenciar qualquer tipo de pesquisa, desde a
sua criação até o envio para os participantes. O sistema de pesquisa é composto
basicamente de três formulários. Formulário de Pesquisa, Formulário de Pergunta e
Formulário enviado aos participantes. Desta forma, a Pesquisa Online fundamentouse no questionário do Apêndice B, em uma pesquisa automática, aplicada aos
operadores de produção das plataformas da bacia de Santos.
3.3

Questionários utilizados na coleta de dados
O Apêndice B descreve os questionários que foram utilizados na Pesquisa

Online. Os questionários foram elaborados utilizando as afirmações obtidas da
revisão de literatura item 2.4. Estas afirmações serviram de base para ao
questionários da Pesquisa Online e validados em conjunto com os gerentes das
unidades de produção, contemplando além das questões técnicas de realização dos
comandos, como também questões organizacionais que possam influenciar nos
resultados obtidos.
Foi utilizada escala Tipo Likert, com variação de 1 a 5. Os itens foram
agrupados em Grupos, conforme Quadro 11 a seguir. A descrição das perguntas e
dos grupos, bem como seus objetivos específicos estão detalhados no Apêndice B.
Quadro 11 - Grupos dos questionários do Apêndice B

GRUPO
Qualificação do
A
Respondente
B Compreensão Conceitual

C

Infraestrutura on-shore –
ambiente colaborativo

APÊNDICE B
Visa o conhecimento do respondente associando o
mesmo a processos de trabalho
Diagnosticar o grau de aceitação da organização
com o modelo de operações remotas das
plataformas de produção
Identificar as influencias do ambiente colaborativo
em terra compartilhado com outros operadores de
outras unidades de produção
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D Análise organolépticas

E Análise quantitativa

Diagnosticar a operacionalidade qualitativa do
comando realizada no cenário de infraestrutura
apresentando no experimento
Diagnosticar a operacionalidade quantitativa da
operação remota realizada no cenário de
infraestrutura apresentando neste questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

O grupo A possui três perguntas e os grupos B, C, D e E, possuem cinco
perguntas cada um, totalizando um total de vinte e três perguntas ao total.
3.4

Tratamento de dados
Os dados coletados nas pesquisas foram tabulados com o auxílio dos

recursos do aplicativo Microsoft Office Excel para a Pesquisa Online e os dados
obtidos no experimento. Para cada resposta aos questionários foram atribuídos os
valores de 1 à 5 em uma escala Likert. No sentido de efetuar a purificação da escala,
a consistência interna da escala utilizada nos questionários foi avaliada pelo Alfa de
Cronbach8 (CRONBACH, 2004).
O coeficiente pode variar de 0 a 1, e quanto maior a nota, mais confiável é o
questionário eliminando itens que, de alguma forma, contribuem negativamente para
o resultado final da análise de confiabilidade. Conceitualmente, a confiabilidade
reflete o quanto os valores observados estão correlacionados aos verdadeiros
valores (CARMINES, 2006). As respostas dos questionários do Apêndice A
separadas de acordo com os diferentes grupos da pesquisa. Os dados serão
lançados no software Minitab 169.
Após a verificação da confiabilidade das respostas, para a análise dos dados,
foi também utilizado o teste de Kruskal-Wallis, que é um teste não paramétrico
utilizado para comparar populações (CHAN,1997). O teste de Kruskal-Wallis não
coloca nenhuma restrição sobre a comparação das distribuições, ao contrário da
análise de variância de testes, que trabalha com a hipótese de que todas as
populações em confronto são independentes e normalmente distribuídas.
___________________
8

O coeficiente alfa de Cronbach1 foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, como uma
forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa.

9

Aplicativo destinado a análises estatísticas.
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O equivalente paramétrico ao teste de Kruskal-Wallis é o teste do fator F
utilizado na análise da variância (ANOVA). Entretanto, é importante destacar que o
uso de um teste não paramétrico aqui foi necessário, uma vez que foi utilizada,
nesse estudo de caso, a Escala Likert, que não fornece uma distribuição normal, que
é uma condição necessária para o uso do ANOVA. O método de Kruskal-Wallis foi
utilizado para testar a hipótese nula (Ho) de que todas as populações possuem
funções de distribuição iguais contra a hipótese alternativa de que ao menos uma
das

populações

possui

funções

de

distribuição

diferentes

(mediana

ou

comportamento diferente).
Segundo Chan (1997), quando o teste de Kruskal-Wallis conduz a resultados
significativos, então pelo menos uma das amostras é diferente das restantes. O teste
não identifica onde ocorrem as diferenças. Apenas sinaliza o grau da significância
com o uso do valor p (valor p ≤ 0,05). Para valores do valor p menores do que 0,05,
deve-se rejeitar a hipótese nula de que as distribuições são idênticas. Para a
identificação de onde ocorreram as diferenças, utiliza-se um intervalo de confiança
de 95% (-1,96 ≤ z ≤ 1,96). O valor p e z encontram-se no Apêndice D.
Os dados também serão lançados no software Minitab 16.
Os resultados serão apresentados e discutidos na seção 7.
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4

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE PARA EXPERIMENTOS
Nesta seção é apresentada a contextualização de uma operação remota em

uma plataforma de petróleo, descrevendo os principais módulos que compõe a sala
de controle e os equipamentos envolvidos.
4.1

Cenário do experimento e testes
A Plataforma de produção designada como P-1, é responsável pela produção

de gás e está instalada a cerca de 160 km da costa, em lâmina d´água de 172 m.
A plataforma escoa sua produção por um duto até à unidade de tratamento de
Gás e tem capacidade para produzir 15 milhões de m³/dia (metros cúbicos diários)
de gás natural.
Esta unidade é estruturante para o desenvolvimento da Bacia da Santos.
Recebe também a produção de gás de outros campos como, exercendo um papel
importante na produção de óleo e gás do pré-sal brasileiro, conforme Figura 13.
Figura 13 - Diagrama de interligação do gasoduto pré-sal e pós-sal

Fonte: Elaborado pelo autor

O experimento aplicado a operação remota foi realizado na unidade P-1, em
função da necessidade operacional de redução de vagas abordo e a importância do
modelo a ser replicado nas novas unidades de produção para atendimento à área do
Pré-sal da Bacia de Santos.
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4.2

Sala de controle de remoto de uma plataforma de produção
As SCRs, Salas de Controle Remoto, devem espelhar exatamente uma sala

de controle local de bordo de uma plataforma, com pleno acesso aos sistemas de
automação, corporativos e comunicação das UEPs (Unidade Estacionária de
Produção). Ou seja, na SCR o operador terá os mesmos recursos disponíveis que
existam atualmente na sala de controle a bordo.
O cenário de testes deste trabalho irá tratar da Sala de Controle Remoto da
Plataforma P-1, plataforma esta localizada na Bacia de Santos, a 146km da costa. A
operação da plataforma P-1 é, atualmente, dividida em dois grandes grupos em sua
sala de controle: Facilidades e Produção.
Facilidades (ou Utilidades) representam as áreas de suporte à produção, tais
como geração de energia, captação de água, geração de ar comprimido, entre
outras. Os trabalhos neste grupo são divididos em 4 operadores que trabalham em
turno de 12 horas e são chamados de F1, F2, F3 e F4. Segue abaixo a distribuição
das principais atividades entre os operadores:
 Operador F1: controle, operação e supervisão do sistema SCADA.
 Operador F2: aquecimento de água, detecção de fogo e gás, sistema de
geração principal, distribuição normal, iluminação normal, aterramento,
energia para telecomunicações; corrente contínua, proteção passiva; auxílio
à navegação e painéis e transformadores do MEG e TEG10.
 Operador

F3:

recebimento,

tratamento

e

distribuição

de

água;

dessalinizadora; climatização; ar condicionado; detecção de fogo e gás;
limpeza industrial; distribuição essencial; iluminação essencial e de
emergência e geração auxiliar e de emergência;


Operador F4: captação e filtração de água do mar; dessalinizadora; água de
resfriamento da área classificada e não classificada; movimentação de diesel;
compressão e distribuição de ar de serviço.

____________________
10
TEG trietilenoglicol é um produto químico derivado do monoetileno glicol (MEG), é
utilizado para desidratante de gás. (PETROBRAS, 2014).
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O supervisor chamado SUEIN (Supervisor de Elétrica e Instrumentação) ou
SUMEC (Supervisor de Mecânica) são

responsáveis pelos operadores de

facilidades, de acordo com sua área de atuação (F1, F2 e F3 supervisionado pelo
SUEIN e F4 pelo SUMEC). O supervisor é responsável por acompanhar as
atividades dos operadores e é administrado por um Coordenador que, neste caso, é
o COMAN (Coordenador de Manutenção). Em operação normal existem 2
supervisores embarcados, trabalhando em turno, e 1 coordenador, trabalhando de
sobreaviso.
O grupo de produção representa as áreas ligadas diretamente à produção,
tais como o sistema submarino, separadores, exportação e importação de gás, entre
outras. Os trabalhos neste grupo são divididos em 4 operadores trabalhando em
turno 12 horas P1, P2, P3 e P4. Segue abaixo a distribuição das principais
atividades entre os operadores:
 Operador P1: controle, operação e supervisão do sistema SCADA, comando
hidráulico para intervenção nos poços de produção;
 Operador P2: lançamento do equipamento de limpeza de dutos, comando
hidráulico para intervenção nos poços de produção, separador de produção,
separador de teste, exportação de gás, hydrociclone e sistema de drenagem.
 Operador P3: responsável na planta de TEG, produtos químicos e gás
combustível.
 Operador P4: responsável na planta de MEG e tratamento de condensado.
O SUPROD (Supervisor de Produção) é supervisor dos operadores. O
supervisor é responsável por acompanhar as atividades dos operadores e é
administrado pelo COPROD (Coordenador de Produção). Em operação normal
existem 2 supervisores embarcados, trabalhando em turno, e 1 coordenador,
trabalhando de regime de sobreaviso. Sobre a gestão de toda plataforma está o
gerente de plataforma, chamado de GPLAT. A Figura 14 apresenta a estrutura
organizacional nas plataformas de produção.
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Figura 14 - Organograma funcional da plataforma P-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o experimento deste trabalho, a equipe de operadores de produção
participou do teste logo após o desembarque do turno de trabalho, que é realizado
no Aeroporto de Itanhaém de São Paulo, sendo necessária a passagem obrigatória
nas edificações da sede da empresa em Santos, local este que encontra-se
instalada de forma inicial a sala de controle remoto da plataforma localizada no
Centro Integrado de Operações em Santos.
4.3

Sistema SCADA principal
O Proficy iFIX 4.5 é a solução SCADA adotada na plataforma P-1. Trata-se de

um conjunto de softwares que permitem supervisionar e controlar os processos
industriais da plataforma. O iFIX foi desenvolvido para o sistema operacional
Windows.
Esta

ferramenta

apresenta

arquitetura

distribuída,

com

estrutura

cliente/servidor e também é compatível com a tecnologia Terminal Servidor,
permitindo realizar operações através de clientes remotos. Cada elemento, ou nó,
participante na rede possui, basicamente, uma das seguintes funções: nó SCADA
(SCADA node), que faz a interface com o hardware dos processos, e nó de
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visualização (View node), que recebe os dados dos servidores SCADA via rede e,
através de uma interface home máquina (IHM), as disponibilizam aos operadores.
Cada estação de controle é conectado ao Terminal Servidor através de uma
conexão de área de Trabalho Remota e cada Terminal Cliente transforma-se em um
nó cliente dos SCADAs. A Figura 15 ilustra os aspectos comentados.
Figura 15 - Estrutura do iFIX utilizando-se Terminal Server

Fonte: Elaborado pelo autor

A SCR utiliza dois Terminais Servidores para acessar o Supervisório iFIX,
ambos instalados na Sala de Telecomunicações da plataforma P-1:
SPMXLAS04 e SPMXLAS06. Este primeiro é utilizado como principal e, em
casos de problemas com este, tem-se outro servidor para assumir as operações.
Ambos servidores estão configurados de forma semelhante e preparados para
receber os usuários. Contudo, não existe, até o momento, um recurso nativo do iFIX
que faça o chaveamento automático entre os Terminais Servidores. Assim, em caso
de falhas o apontamento dos usuários deverá ser feito manualmente, através de
outra conexão remota para o servidor SPMXLAS06.
Para manutenção da continuidade operacional, o servidor definido para o
experimento é o SPMXLAS06. Quanto às licenças, atualmente, podem ser
disponibilizadas até 12 sessões simultâneas do supervisório iFIX, em cada Terminal
Servidor. Este controle é feito através de Hardkey conectado ao servidor
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SPMXLAS04 e SPMXLAS06. As informações de licenças podem ser obtidas através
do software License Viewer, instalado em cada Terminal Servidor.
O iFIX é configurado através do SCU (System Configuration Utility). O SCU
permite realizar as seguintes ações: especificação dos diretórios da aplicação,
categorização dos alarmes e das mensagens, configuração geral da rede,
configuração de banco de dados, cadastro de usuários e níveis de segurança e
configuração das tarefas do supervisório. A Figura 16 ilustra como acessar o SCU e
como é sua tela de interfaces.
Figura 16 - Tela de interface do SCU

Fonte: Elaborado pelo autor

Para plataforma P-1, o sistema SCU está configurado da seguinte forma:
 Sistemas Elétricos: MX1ELES1 e MX1ELES2
 Sistemas de ESD, Fogo & Gás, VAC e CO2: MX1E_FS1 e MX1E_FS2
 Sistemas Consoles: MX1CONS1 e MX1CONS2
 Sistemas Pacotes: MX1PACS1 e MX1PACS2
Todos estes nós SCADA possuem redundância (backup). É possível, através
de uma tela do supervisório, escolher de qual desses servidores (primário ou
secundário) serão coletados os dados de processo.
No SCU os nós iFIX SCADA são especificados com nomes. O mapeamento
do host name para o seu respectivo IP é feita de forma estática, através do arquivo
hosts,

disponibilizado

pelo

sistema

operacional

Windows,

no

diretório
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C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. O conteúdo atual deste arquivo está
representado no Apêndice C.
As telas IHM de processos (referidas como pictures) possuem extensão .grf e
estão localizadas na pasta especificada no SCU, na seção Path Configuration,
campo Picture. Para entrar no modo de edição, deve-se inicializar o sistema
supervisório e fazer o login com um usuário que permita estas ações (por exemplo,
Name:admin/Password:admin). Inicialmente o sistema supervisório estará no modo
“Run” e para entrar no modo de edição deve-se utilizar o atalho “CTRL + W”. No
ambiente de edição, pode-se configurar todo o sistema, inclusive realizar as
configurações de segurança, que somente é possível com o supervisório rodando.
As

variáveis

no

iFIX

são

representadas

na

forma

SERVER.NODE.TAG.FIELD. Segue abaixo a descrição de cada membro:
 SERVER: Nome do servidor de dados OPC. O nome padrão das TAGs do
iFIX é Fix32.
 NODE: Identificador do nó iFIX SCADA, onde fica a base de dados.
 TAG: Nome do TAG na base de dados.
 FIELD: Campo específico do bloco do TAG (valor atual, por exemplo).
O Quadro 12 apresenta a relação de usuários cadastrados para logar nos
Terminal Servers. Estes mesmos usuários são utilizados para abrir uma sessão no
iFIX, criando um Cliente node com o mesmo nome especificado. Estes usuários
possuem permissões apenas para monitoramento, os usuários e as senhas para o
controle remoto, por questão de segurança, estão em posse dos operadores.
Quadro 12 - Usuários cadastrados no Terminal Servidor
Usuário
Descrição
FACSC1

Tela 1 de Facilidades

FACSC2

Tela 2 de Facilidades

FACSC3

Tela 3 de Facilidades

FACSC4

Usuário adicional de facilidades

FACBK1

Tela 1 de Facilidades (TS secundário)

FACBK2

Tela 2 de Facilidades (TS secundário)

FACBK3

Tela 3 de Facilidades (TS secundário)
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FACBK4

Usuário adicional de facilidades

PROSC1

Tela 1 de Produção

PROSC2

Tela 2 de Produção

PROSC3

Tela 3 de Produção

PROSC4

Usuário adicional de produção

PROBK1

Tela 1 de Produção (TS secundário)

PROBK2

Tela 2 de Produção (TS secundário)

PROBK3

Tela 3 de Produção (TS secundário)

PROBK4

Usuário adicional de produção

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 17 ilustra a tela de configuração do programa de inicialização dos
usuários do Terminal Servidor. Isso permite inicializar o iFIX automaticamente com o
projeto ao qual o usuário está relacionado, de acordo com o usuário especificado no
momento do login.
Figura 17 - Configuração do programa de inicialização dos usuários

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4

Sistema SCADA de pacotes
Além do Sistema supervisório Principal, baseado na plataforma iFIX, existem

outros dois supervisórios em P-1, ambos desenvolvidos na plataforma InTouch. São
eles:
 Sistema de geração principal da plataforma – Centrax
 Sistema Submarino – FMC
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Ambos supervisórios são executados nos mesmos servidores: SPMXLAS03
(principal) e SPMXLAS05 (backup). Estes são servidores dedicados para a
execução do InTouch e estão disponíveis 8 licenças runtime (apenas execução)
concorrentes. Esta licença é do tipo hardkey e está instalada uma em cada servidor.
4.5

Complementos de áudio visuais da sala de controle remoto
No ambiente em terra em Santos, há dois postos de trabalhos para a

plataforma P-1: estação para o operador F1 (Facilidades) e estação para o operador
P1 (Produção). Adicionalmente, implementou-se uma estação de trabalho backup,
na mesma sala, que pode ser utilizado tanto pelo Operador F1 como pelo P1. Como
forma de redundância da rede cabeada, também foram instalados telefones WiFi,
modelo OpenStage WL3, da Siemens, que também permite uma maior mobilidade
aos operadores em casos de necessidade de interações com os ambientes
colaborativos próximos a sala de controle.
Para complementar a redundância na comunicação de voz, foi instalado um
ramal analógico. Este ramal foi configurado nas centrais telefônicas para realizar
chamadas abreviadas, ou seja, pode-se omitir a rota e discar apenas o ramal
desejado de P-1. Esta configuração foi realizada de forma a assemelhar-se ao uso
na plataforma, onde apenas o ramal é digitado. Esta funcionalidade é importante no
momento de emergência, agilizando o contato.
Para eventuais situações de perda total de comunicação com a unidade, a
sala de controle remoto, deverá acionar a plataforma por meio do telefone satélite de
tecnologia INMARSAT. O posto de trabalho de Facilidades dispõe de um
computador comum core i5 e um computador All-in-one. São disponibilizados seis
monitores. O computador comum é dedicado para operar a IHM dos sistemas
supervisórios e o computador All-in-one para usos gerais, como acesso ao sistema
corporativo da empresa, utilização da comunicação integrada, visualização das
imagens do sistema de circuito fechado de câmeras (CFTV) da plataforma de P-1,
edição de documentos, entre outras finalidades. Estes dois computadores foram
configurados para não entrar no modo de hibernação por inatividade, para não
interferir na operação.

A Figura 18 ilustra os principais elementos citados, bem

como a interligação dos dispositivos.
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Figura 18 - Posto de facilidades da sala de controle remoto P-1

Fonte: Elaborado pelo autor

O acesso ao SCADA principal, também chamada de ECOS (Estação Central
de Operação e Supervisão) principal, baseada na plataforma iFIX, é feito através do
software RDP Remote Desktop Protocol, Conexão de Área de Trabalho Remota
(versão do servidor - 5.2). Esta ferramenta é nativa do sistema operacional Windows
e utiliza o protocolo RDP para realizar o acesso ao servidor remoto.
O supervisório do pacote de geração principal (turbinas de geração de
energia) da plataforma P-1 foi desenvolvido pela empresa Centrax. O acesso à IHM
deste sistema é feito também através de uma conexão remota a um servidor
localizado na plataforma.
Este sistema supervisório foi desenvolvido baseado na plataforma InTouch e
possibilita ao operador, principalmente, a visualização dos parâmetros das turbinas e
o reconhecimento de alarmes. As principais operações, tais como partida e parada
das turbinas, só são possíveis através da IHM local da plataforma.
Um comutador de teclado e mouse foram utilizados para o compartilhamento
de um único mouse e teclado entre os dois computadores, evitando a presença de
vários mouses e teclados sobre a mesa. Atualmente, o operador utiliza o comutador
e apenas com o mouse (M1) e teclado (T1) pode-se operar todas as telas. Contudo,
devido à preferência de cada operador, foi disponibilizado mais um mouse e teclado
(M2 e T2) caso se prefira utilizar um mouse e teclado por computador.
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Está em uso também, um Tablet para utilizações gerais. No Tablet, está
instalado uma versão Windows 8. O dispositivo está conectado à rede sem fio
corporativa da empresa e está configurado para executar o software WAVE e outras
aplicações corporativas. Existem também caixas de som em cada computador, além
de um microfone para o operador poder falar no software WAVE.
A configuração do posto de trabalho para o operador de produção apresenta
algumas pequenas diferenças como o uso de dois computadores Core I5 e sete
monitores, conforme diagrama apresentado na Figura 19:
Figura 19 - Posto de produção da sala de controle remoto P-1

Fonte: Elaborado pelo autor

Um computador é dedicado para operar a IHM dos sistemas supervisórios e o
outro para usos gerais, como acesso ao sistema corporativo da empresa, utilização
da comunicação integrada, visualização do sistema de circuito interno de imagens
(CFTV) da plataforma de Mexilhão, edição de documentos, entre outras finalidades.
Estes dois computadores foram configurados também para não hibernar por
inatividade.
O acesso aos sistemas SCADA é feito também utilizando RDP. O operador de
produção é responsável pela supervisão e atuação no SCADA principal e também
no supervisório do sistema submarino, sendo este baseado na plataforma InTouch.
O operador possui flexibilidade no posicionamento das telas, podendo também
minimizá-las quando não estiverem utilizando-as. No computador corporativo, foi
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disponibilizado um monitor para a visualização das câmeras de CFTV e outro para
análise preditiva das variáveis de produção.
O sistema WAVE Desktop Communicator é um software que utiliza a
tecnologia VoIP (Voice over IP) para transmitir dados de voz através da rede TCP/IP.
Com esta ferramenta o operador da SCR pode se comunicar com os canais de rádio
da plataforma, podendo tanto ouvir como falar no sistema de rádio UHF e VHF.
Segue a relação de canais dos rádios UHF e VHF:


Canal 2: Segurança (SMS)



Canal 3: Operação/Produção



Canal 4: Facilidades/Manutenção



Canal 5: Movimentação de cargas



Canal 6: Canal das Contratadas



Canal de Rádio VHF Marítimo

A partir desta aplicação, também é possível ouvir as mensagens de voz do
sistema de Intercom (“Boca de ferro”), inclusive as mensagens do microfone
prioritário, sinais de alarme de emergência e de abandono. Todas as conversas são
gravadas no servidor do WAVE. Além disso, o software disponibiliza no computador
cliente a gravação dos últimos 20 minutos de conversa. Assim, o operador tem a
possibilidade de escutar novamente as mensagens ocorridas há poucos instantes.
O microfone utilizado é o ETC VM-10, sendo possível configurar os botões
deste microfone como PTT (Push-to-Talk) no WAVE.
Para isso, é necessário configurar os botões com as Hot Keys desejadas.
Deve-se marcar a opção “System-wide (all applications)”, caso contrário, os botões
somente funcionarão com o software WAVE em primeiro plano.
É possível utilizar o WAVE também através de um ramal, ou mesmo telefone
externo. Deve-se, porém, salientar que nestes casos a qualidade de áudio com o
ramal dependerá também da rede telefônica. Para se comunicar, deve-se pressionar
uma vez a tecla asterisco (*) para efeito de PTT acionado, após isso um toque será
emitido. Deve-se proceder a chamada pelo microfone e pressionar a tecla asterisco
(*) para desativar o PTT. Após isso serão emitidos dois toques.
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O aplicativo utilizado para visualização das câmeras CFTV é o software
IndigoVision Control Center. Este é o software utilizado para visualizar as imagens
de CFTV da plataforma P-1. Atualmente, estão disponíveis imagens de 28 câmeras.
A quantidade e o posicionamento das câmeras na tela podem ser configurados. A
comunicação gerada por este software trafega pela rede corporativa.
A visualização das imagens é restrita apenas às pessoas autorizadas. Na tela
inicial, o software lista a chave de todos os usuários autorizados e, para logar no
sistema, é necessário apenas escolher a chave em questão e o software verificará
se o usuário logado na máquina corresponde à chave escolhida na autenticação.
Nesse sentido, não é necessário digitar a senha na tela de login do software, pois o
mesmo está integrado com os usuários do domínio de rede corporativa.
A aplicação SISMO é o software responsável pela disponibilização das
condições Meteo-Oceanográfico da plataforma P-1. Na plataforma, existe um rack
dedicado a este sistema e que trata de toda a aquisição das informações meteooceanográficas. Na Sala de Controle Local da plataforma, existe uma replicação da
tela do SISMO, que permite apenas a visualização das informações. Esta replicação
é feita através do software UltraVNC. O mesmo recurso foi solicitado para a Sala de
Controle Remoto em terra. Este sistema está ilustrado na Figura 20.
Figura 20 - Condições meteo-oceanográficos – SISMO

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma forma de também de aumentar a sinergia das equipes de bordo com a
sala de controle remoto, durante determinadas manobras operacionais, é a utilização
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de sistemas de vídeo conferência. Em ambas as salas de controle está
implementado o sistema de vídeo conferências.
Este software foi disponibilizado com o intuito de melhorar a interação entre
os operadores da SCR com os supervisores e coordenadores a bordo, no momento
da passagem de serviço ou mesmo em manobras operacionais. Este software está
instalado no All-in-one. A Figura 21 apresenta a interface esta aplicação.
Figura 21 - Software para realização de
videoconferência

Fonte: Elaborado pelo autor

A Sala de Controle Remoto da plataforma P-1 é a pioneira no modelo de
operação remota utilizando sistema de transmissão via satélite, sendo esta iniciativa
modelo para demais operações em mar, como no caso das Sondas de Perfuração e
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sistemas navais que não possuem soluções de comunicação de baixa latência. A
Figura 22 ilustra a sala de controle remoto de P-1
Figura 22 - Sala de controle remoto em terra da plataforma P-1

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6

Operação utilizando transmissão via satélite
Mediante a distância da costa e enquanto o projeto da malha óptica não está

implantado, as únicas infraestruturas de comunicação com a unidade são os
sistemas satélites. A comunicação entre o ambiente em terra com a plataforma de P1 é realizada através dos link´s de largura de banda de 2Mbps, sendo satélite Banda
C o principal e também por um sistema redundante satélite Multisat utilizando banda
Ku, que no caso de indisponibilidade do link principal assume a comunicação.
Além dos dados das operações remotas, o link satélite é compartilhado com
outras aplicações como correio eletrônico, sistema ERP, aplicações dedicadas a
produção, transferência de arquivos, vídeo conferência, telefonia IP, entre outros. A
Figura 23 apresenta o consumo do link principal de 2Mbps da plataforma durante
uma rotina diária de operação.
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Figura 23 - Sistema Spectrum de monitoramento do consumo de banda do link

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o modelo de operações remotas via satélite, em situações de ausência
de comunicação, ter-se-á também uma equipe embarcada treinada para operar na
situação de contingência. Em último caso, ocorrerá a atuação dos mecanismos de
segurança da Automação (intertravamentos). A alocação dos servidores da sala de
controle remoto estão distribuídos na seguinte lógica de comunicação em terra:
Terminal Server Principal (SPMXLAS03 e SPMXLAS04):
1. Satélite Banda C
2. Satélite Multisat
Terminal Server Secundário (SPMXLAS05 e SPMXLAS06):
1. Satélite Banda C
2. Satélite Multisat
Para o experimento será utilizada o servidor SPMXLAS06 com o link satélite
principal banda C. Durante a operação diária, o operador pode optar por utilizar
algumas conexões com o Terminal Server Principal para operar mais rapidamente,
mas estar sujeito a maior indisponibilidade, e deixar ao menos uma conexão ativa
com o Terminal Server Secundário.
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Com este esquema de roteamento, dependendo da situação atual dos meios
de comunicação, o operador tem a possibilidade de selecionar a opção mais
adequada para melhor operar os sistemas da plataforma.
4.7

Tipos de redes (RIC, RAI e DMZ- P-1)
Toda comunicação em terra / mar é realizada na Rede Interna Corporativa -

RIC, que restringe o uso de aplicações e delimita algumas importantes regras de
segurança, que visam garantir a segurança operacional.

Uma das regras é a

utilização de uma imagem padrão do sistema operacional, na qual todas as
aplicações deverão rodar. O processo de instalação de uma nova aplicação em uma
máquina seja servidor, workstation,

desktop ou notebook é chamado de

homologação, que é realizado por uma equipe interna da área de informática, que
possui o objetivo de avaliar as características das aplicações em relação a
segurança, consumo de banda, compatibilidade e similaridades em aplicações
existentes.
No cenário de operações remotas, define-se Rede de Automação Interna RAI como a rede IP ethernet, segregada por meio de VLAN dos demais tráfegos da
rede interna corporativa, para interligação exclusiva dos equipamentos da rede
industrial. Define-se DMZ-P-1 como o segmento de comunicação entre a rede
interna corporativa e a rede de automação interna.
4.8

Utilização do protocolo RDP
Com o objetivo de padronizar a arquitetura, o sistema de operações remotas

considera o RDP (Remote Desktop Protocol) como a aplicação padrão para as
operações remotas em mar, podendo ser aplicada nas demais disciplinas da
indústria de óleo e gás como sondas de perfuração, posicionamento dinâmico,
controle remoto de tensões de amarras e tanques de lastro, dentre outas
necessidades operacionais que possam surgir decorrentes da crescente onda de
atividades realizadas em ambientes colaborativos nos centros integrados de
operação. Com a utilização do RDP, é possível estabelecer o controle de acesso às
máquinas em mar, sem a necessidade de soluções proprietárias com características
particulares de cada sistema, gerando diferentes tipos de tráfego na rede. Segue
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abaixo a Figura 24 que representa o consumo do tráfego RDP no link satélite da
unidade.
Figura 24 - Consumo de rede do protocolo RDP

Fonte: Elaborado pelo autor

4.9

Diagrama da rede de dados
A Figura 25 ilustra a interação entre as diversas redes para se ter acesso aos

dados da plataforma P-1, a partir da sala de controle remoto localizada em Santos
no Centro Integrado de Operações. Os computadores dos operadores do sistema
SCADA, Estação 1 e Estação 2, localizados na rede DMZ-local, devem estar
conectados à VLAN 1223 para, assim, ter acesso pelo firewall e poder alcançar a
rede DMZ-P-1. O firewall localizado em Santos é chamado firewall A e o firewall B
está na plataforma P-1.
Na DMZ-P-1 estão instalados 4 servidores para o acesso aos sistemas
supervisórios e estão divididos da seguinte maneira:
 iFIX:
o Principal: SPMXLAS04
o Backup: SPMXLAS06
 InTouch:
o Principal: SPMXLAS03
o Backup: SPMXLAS05
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Figura 25 - Diagrama de interligação das redes

Fonte: Elaborado pelo autor

Todo o endereçamento IP possui valor fixo, ou seja, não existe um servidor
DHCP para alocação dinâmica destes endereços. O Quadro 13 lista as máquinas e
sua distribuição nas redes.
Quadro 13 - Lista as máquinas e sua distribuição nas redes
Servidor
DMZ
RAI
RIC
Servidor
DMZ
MX1ELES1
x
SPMXLAS06
x
MX1ELES2
x
SBS00AS25
x
MX1E_FS1
x
SBS02PI01
x
MX1E_FS2
x
MORGUL
x
MX1CONS1
x
AMAN
x
MX1CONS2
x
RIVENDELL
x
HMIIB
MX1PACS1
x
(Centrax)
MCSA‐
MX1PACS2
x
EWS‐01
MCSB‐EWS‐
MX1HISTS1
x
01
MX1HISTS2
x
MCSA (PLC)
MEG
x
MCSB (PLC)
SPMXLAS02
x
OWS01
SPMXLAS03
x
OWS02
SPMXLAS04
x
VSS‐01
SPMXLAS05
x
Fonte: Elaborador pelo autor

RAI

RIC

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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O Quadro 14 apresenta a relação das máquinas utilizados em terra, seu
respectivo usuário e uma breve descrição do equipamento. Estes usuários estão em
uma VLAN segregada (1223) e está protegida por firewall.
Quadro 14 - Endereços IP utilizados para controle e supervisão
Usuário

Descrição

Facilidades

Computador utilizado para SCADA
de Facilidades

Produção

Computador utilizado para SCADA
de Produção

Estação Backup

Computador da estação backup
(tanto de Facilidades como
Produção)

Fonte: Elaborado pelo autor
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5

PLANO DE TESTES
A seguir, uma descrição do ambiente, ferramentas de análise e simulação

bem como os conceitos tratados neste trabalho.
5.1

Diagrama em blocos
O diagrama apresentado na Figura 26, representa os componentes de

interligação entre a Sala de controle local (SCL) da unidade de produção de P-1 e a
Sala de controle remoto (SCR), estabelecida no Centro Integrado de Operações na
cidade de Santos, São Paulo.
Figura 26 - Diagrama de interligação rede P-1 e unidade em terra

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2

Componentes do experimento
A seguir, serão apresentados os principais componentes de rede e sistemas

que farão parte do experimento.
5.2.1 Servidores e computadores
Os servidores em mar envolvidos para o teste são os respectivamente SPM
XLAS04, acessado remotamente pelos desktops on shore de facilidades. O servidor
e desktop envolvido estarão dedicados ao testes, não podendo sofrer interrupções
durante o período de captura.
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O hardware do servidor SPM XLAS04 é o HP Intel XEON ES 620, 2,4GHz
com 8GB de memória RAM, sistema operacional Windows Server 2003 e Server
Package 2. No modelo de operação remota baseado no RDP, a utilização do
sistema operacional Windows server 2003 possibilita a abertura de múltiplas
sessões, permitindo que a tela do servidor continue operacional para qualquer
necessidade de intervenção local. O hardware do computador utilizado na sala de
controle remoto é um Toshiba Série Core I5 com 4GB de memória RAM, com
sistema operacional Windows 7 enterprise.
5.2.2 Analisador de Protocolos
O analisador escolhido foi o Wireshark (Ethereal)11. O acesso remoto utiliza o
RDP como protocolo de transporte, portanto será capturado somente pacotes RDP.
A figura 27 a apresenta uma amostra na captura do tráfego do link satélite com o
servidor SPMXLAS06.
Figura 27 - Wireshark com o tráfego direcionado ao servidor SPMXLAS06

Fonte: Elaborado pelo autor

____________________
O Wireshark (Ethereal) é um programa que analisa o tráfego de rede, e o organiza por
protocolos. (PETROBRAS, 2014).
11
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Foi utilizado também o equipamento Trafip para coleta e caracterização do
tráfego que possui as seguintes características:
1. Caracterização de tráfego que possibilita estruturação de relatórios, visões e
análises conforme as necessidades operacionais;
2. Diversidade de forma de coleta, o que permite sua utilização em diferentes
topologias e sistemas;
3. As informações apresentadas possibilitam uma forma mais simples e clara de
interpretação.
Na Figura 28, pode-se observar os tipos de coletas permitidas pelo
equipamento Trafip, que pode ser através de envio de fluxos (flows) ou de captura
por espelhamento de tráfego através da funcionalidade port-mirror.
Figura 28 - Diagrama de funcionamento do Trafip

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.3 Qualidade de serviço (QoS)
A politica de QoS permite que a largura de banda seja usada de forma mais
eficiente. O objetivo é proporcionar serviços de qualidade fim-a-fim para aplicações,
no caso do experimento utilizando o protocolo de acesso remoto RDP. As regras da
politica de QoS são fixadas em aplicações, onde se possa determinar limites bem
definidos (valor mínimo, valor máximo). Estas regras são garantidas pela rede,
através de todos os seus componentes e equipamentos utilizados. Conforme Quadro
15, a priorização ou DiffServ classifica cada tipo de tráfego, de acordo com as
especificações de QoS necessárias.
Cada classificação é mapeada como uma espécie de comportamento
denominado Per-hop (PHB), que define o modelo com cada elemento de rede deve
tratar o pacote. O tráfego do RDP será classificado como prioridade máxima através
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da rede tal como definido no PHB. Os elementos de rede usam uma variedade de
esquemas de fila, como o Weighted Fair Queuning (WFQ) e o Random Early
Detection (RED), para dar prioridade a cada pacote que ele necessita (MELO, 2001).
Quadro 15 - Parâmetros de tráfego para classes de serviços

Fonte: STOOP, 2005

5.2.4 Acelerador de aplicações
Acelerador é o termo utilizado para definir otimização das redes WAN (Wide
Area Network ou Rede de longa distância). A principal função de soluções com este
intuito é prover melhor desempenho na troca de informações entre os locais de
comunicação, além de acelerar o tráfego de dados entre as mesmas. O acelerador
pode melhorar a experiência do operador ao acessar aplicações, que estão
hospedadas em servidores instalados no ambiente em mar. Como características
principais, os aceleradores podem:


Trabalhar comprimindo e armazenando (caching) os dados;



Alterar parâmetros do TCP;



Implementar políticas de qualidade de serviço (QoS) para aumentar a
eficiência no processo de transmissão de dados.

No meio de transmissão satélite, existem características que são intrínsecas
ao meio físico, que proporcionam latências na ordem de 550ms (LAPOINT, 2001).
Adicionalmente as questões de limitações físicas, o atraso em uma rede TCP pode
ser causado pelo procedimento de reconhecimento acknowledge (Ack) e pelo
dimensionamento da janela do protocolo em sistemas de comunicação com alta
latência. O acelerador compensa estes atrasos adicionais ao meio, atuando em
quatro componentes chaves:
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 O redimensionamento da janela TCP/IP;
 O reconhecimento seletivo (Ack);
 Mediação da duração da viagem dos pacotes;
 TCP de alta velocidade.
Segundo Winslow (2001), o redimensionamento da janela é adicionado para permitir
tamanhos de janela maiores. Proporciona melhoria no desempenho do TCP em
caminhos de rede com grande largura de banda ou características de longo atraso.
A Figura 29 apresenta um diagrama de transmissão dos pacotes.
Figura 29 - Alteração na janela TCP

Fonte: www.silverpeak.com

No modelo de aceleração, o conceito TCP Window Scaling manipula a janela
de dados TCP, o padrão é totalmente desenhado no ambiente de rede local onde se
tem uma latência sempre menor que 1 ms. O Window scaling atua trabalhando no
aumento da janela TCP utilizando a seguinte fórmula:
Janela TCP Padrão = 64KB * 2n (n = Fator Window Scale)

Sendo que o Fator utilizado vai depender totalmente da capacidade do
software de aceleração.
A solução com acelerador implementado trabalha com um Fator de Window
Scale de 8, sendo assim pode-se dizer que a Janela TCP Padrão é de 16MB.
Janela TCP acelerador = 64KB * 28 = 16MB

Define-se como tamanho da Janela TCP / RTT – Round Trip Time, a latência
somada ao envio e o recebimento de um pacote TCP. Como exemplo, considerando
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um valor de latência de 100ms de RTT, o limite de utilização de Banda de uma
conexão TCP ocorre da seguinte forma:
A) Cenário tradicional sem acelerador:
64KB / 100ms = 5Mbps (64KB=2^16=65,536B, 2^16*8=524,288b/.1sec)

B) Cenário Otimizado com acelerador
16MB / 100 ms = 1.3Gbps (2^24=16,777,216B; 2^24*8=134,217,728b/.1sec)

Ao comparar o modelo tradicional de transmissão TCP de dados em um meio
de 100ms de latência, a conexão estará limitada a banda máxima de 5Mbps,
indiferente da banda disponível. Neste caso, o ponto limitador é a latência e não o
tamanho da banda disponível.
Para o cenário com acelerador, é possível chegar a 1.3Gbps de desempenho
por conexão TCP, limitado assim apenas à velocidade das interfaces físicas dos
equipamentos, que estarão conectados a rede.
Os

aceleradores

também

possuem

a

funcionalidade

TCP

Selective

Acknowledgements, também conhecido na literatura como SACK’s (Selective
Acknowledgements). Trata-se do conceito de atuar nas conexões TCP fazendo com
que as confirmações de cada frame TCP não necessite ser transmitidas pelo enlace
de longa distância. Sempre que o lado cliente ou servidor requisita uma Ack o
próprio dispositivo otimizador envia a resposta localmente, e entre eles envia uma
sinalização para repetir a mesma tarefa no lado remoto. A Figura 30 representa o
gráfico de como é feito este processo:
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Figura 30 - TCP Selective Acknowledgements

Fonte: www.silverpeak.com

Em geral, as perdas de pacotes acabam fornecendo um baixo desempenho,
devido à alta latência do enlace e, quando existe alguma perda de pacote, é
necessário fazer o reenvio de toda sequencia TCP novamente. Atuar com SACKs
significa ter um mecanismo de controle de perdas de pacote e de transmissão de
dados eficiente, diferentemente do modelo tradicional sem acelerador que perdendo
apenas um frame IP, já se descarta toda a sequência de transmissão e necessita
iniciar tudo novamente.
O padrão TCP possui um mecanismo confiável de entrega de dados baseado
em segmentos de frames IP, mas por outro lado ele não controla o intervalo de
retransmissão de pacotes quando não é recebido o pacote “Ack”. O controle é feito
estaticamente e, muitas vezes devido as técnicas de roteamento dinâmico em redes
compartilhadas, o protocolo TCP pode desconsiderar uma sequência toda de
pacotes, apenas porque não recebeu um ACK no tempo previsto.
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O acelerador atua com o TCP Round-Trip Measurement de cada frame TCP,
realizando um controle dinâmico destes tempos de resposta para garantir que o
frame sempre será entregue, pois o pacote “ACK” que informa que o dado chegou
sempre é enviado pelo acelerador mais próximo do lado que requisitou este “ACK”.
Uma outra função do acelerador para este cenário, é o estabelecimento de
um controle mais preciso do timeout, em casos da conexão deixar de existir ou
sofrer um Reset/Drop de um Firewall, o otimizador precisa rapidamente descartar
esta conexão pois ela não enviará mais dados.
Este timeout de retransmissão é determinado por uma média de variação de
tempo do Round-Trip Time (RTT). Também, neste caso, é necessário que o
mecanismo seja dinâmico, pois estes valores podem mudar em questão de
milissegundos, caso o cenário apresente enlaces redundantes de arquiteturas
diferentes, como um MPLS (Multi Protocol Label Switching), IP-VPN, Satélite ou até
mesmo um LAN to LAN.
Para cada tipo de enlace o acelerador apresenta um comportamento, pois até
mesmo o MTU (Maximum Transmission Unit) pode interferir nas aferições. Neste
caso, o acelerador pode ser configurado de modo a encontrar uma forma automática
para o MTU do enlace fim-a-fim. Assim o acelerador auto ajusta seus túneis de
otimização para cada situação.
5.3

Geração do tráfego

A própria solução SCADA Proficy iFIX 4.5, adotada na plataforma P-1, será utilizada
para gerar o tráfego de rede no experimento. Para escolha dos comandos a serem
executados para geração de tráfego, utilizou-se as seguintes premissas:





Comandos frequentes e com importância operacional;
Atuação física em equipamentos com mudança de status;
Ações que recebem eventos de mudança de status e confirmação de
execução;
Não haver impacto operacional, como parada ou diminuição da produção;
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Para enquadramento das premissas, foram definidas pelo gerente da plataforma, os
seguintes comandos:
1. Chaveamento da bomba de injeção de MEG do sistema submarino;
2. Fechamento da válvula de bloqueio Shut Down Valve (SDV);
3. Verificação do nível do vazo da planta de MEG e o reconhecimento do evento
gerado pelo sistema de detecção de gás inerte.
5.4

Caracterização do tráfego no meio satélite
Para o cenário do experimento, foi considerado o sistema satélite principal da

unidade Multisat banda Ku de 2Mbps, que realiza a comunicação entre o ambiente
em terra com a plataforma P-1. Como o meio satélite é compartilhado, foram
realizadas medições utilizando a ferramenta Spetrum de consumo da banda ao
longo do dia, durante um mês, no qual associado aos processos de trabalho,
identificou-se que o período da manhã entre 10h e 11h é o período no qual a rede
mantém-se mais estável em um tráfego médio de consumo 512Kbps e com sua
latência média e sua latência variando de 500ms à 700ms, conforme apresentado na
Figura 31.
Figura 31 - Consumo compartilhado do link satélite

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5

Cenários de teste

Os cenários de testes visam associar um grau de complexidade operacional,
versus a condição de rede. Os principais elementos envolvidos neste experimento
são os computadores localizados na SCR e o servidor IFX SPMXLAS06.
5.5.1 Transmissão via satélite
Neste cenário foi considerado somente a rede WAN via satélite banda C com
2Mbps de banda compartilhada pelas demais aplicações que atendem a plataforma.
Através do Trafip foi verificado o valor da latência registrado durante todo o período
do teste.
5.5.2 Transmissão via satélite e aplicação de QoS
Além da infraestrutura satélite descrita no item 5.5.1, para este cenário está
sendo considerado a aplicação de QoS na aplicação. Da mesma forma, os valores
de latência serão verificados através da utilização o equipamento Trafip.
5.5.3 Transmissão via satélite, aplicação de QoS e acelerador de aplicações
Por fim, além da infraestrutura descrita no item 5.5.1 e a facilidade
apresentada no item 5.5.2, será inserido um acelerador de aplicações no circuito que
utiliza o protocolo RDP, entre a Sala de Controle Remoto e a Sala de Controle Local,
registrando a latência também pelo equipamento Trafiip. Para todos os cenários
acima, foram realizados os três comandos conforme apresentado no item 5.3. A
percepção dos resultados com a aplicação da pesquisa online pode ser obtida
conforme Apêndice A e os valores registrados de latência estão relacionados
conforme Apêndice E.
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6 ESTUDO DE CASO
6.1

Resultados da Pesquisa Online
Conforme já relatado na seção 3, foi feita uma pesquisa de campo, com

perguntas específicas, que foram pontuadas conforme a Escala Likert, e totalizadas
segundo o Sistema SPS, existente na plataforma Lotus Notes, utilizada amplamente
na empresa onde se deu o estudo de caso. A população e os grupos previamente
selecionados também estão descritos na Seção 3.
O questionário foi aplicado em três ciclos, no período de 01/12/2014 à
05/12/2014, no período de 15/12/2014 à 19/12/2014 e por fim no período de
12/01/2015 à 16/01/2015 atendendo a totalidade dos operadores da plataforma P-1
e operadores de outras unidades de produção da bacia de Santos. No dia 20/01/15,
a pesquisa foi encerrada, uma vez que o percentual de respostas atingiu o mínimo
de 25%, considerado razoável para o tratamento dos dados, conforme citado por
Marconi e Lakatos (2003). A evolução das respostas ao questionário no sistema
Lotus Notes está representada no gráfico da Figura 32.
Figura 32 - Evolução das respostas

Fonte: Elaborado pelo autor

Até o dia 20/01/2015, participaram dos testes quinze colaboradores,
correspondendo a 25% da amostra pesquisada.
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6.2

Perfil dos respondentes da Pesquisa Online
O gráfico da Figura 33 apresenta o perfil obtido na primeira pergunta (A1),

onde se buscou conhecer o tempo de experiência na indústria do petróleo. Constatase que 9 operadores, 60% dos respondentes, possuem experiência de 10 a 20 anos
na atividade e 6 operadores, 40% dos respondentes, tem de 5 a 10 anos de
experiência.
Figura 33 - Tempo de experiência (Questão A1)

Fonte: Elaborado pelo autor

Este número comprovou que a equipe alocada para operações em sala de
controle, possui maior experiência em função da complexidade das atividades
envolvidas, como o conhecimento abrangente da planta de produção. Ainda dentro
do objetivo de se caracterizar o perfil dos colaboradores, através da pergunta (A2),
procurou-se saber quais são as funções que se incluem atualmente. O Gráfico da
Figura 34 apresenta o perfil obtido.

83

Figura 34 - Tempo de experiência (Questão A2)

Fonte: Elaborado pelo autor

Destaca-se a participação maciça dos colaboradores da função P1, com 7
operadores, com 47% dos respondentes. Conforme apresentando na Seção 3, o
colaborador P1 é responsável pelo controle, operação e supervisão do sistema
SCADA, sendo esta atribuição a que melhor definir a visão sistêmica de toda a
operação de uma unidade de produção. Com relação ao grau de utilização do
respondente, o perfil está apresentado no Gráfico da Figura 35, através das
respostas à terceira questão (A3).
Figura 35 - Grau de utilização (Questão A3)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se que 87% dos respondentes, 13 operadores, declaram utilizar
regularmente o sistema SCADA da Sala de Controle Local (off-shore). Importante
observar que as respostas foram obtidas de colaboradores de diferentes unidades
de produção, conforme sinalizado no item 3.1 da seção 3.
Como já descrito anteriormente, as perguntas de B1 a B5 buscarão as
percepções dos colaboradores sobre os fatores influenciadores como questões
organizacionais, compartilhamento de recursos, mudanças de rotina de trabalho, que
possam alterar a real percepção nas respostas dos grupos D e E, que tratam
exclusivamente da latência sobres os comandos realizados. A questão B1, teve
como objetivo verificar se o modelo proposto de controle remoto pode alterar as
questões

relacionadas

a

segurança

operacional.

Conforme

as

respostas

apresentadas no Gráfico da Figura 36, 60% dos colaboradores que participaram
dos testes concluíram que o modelo de operações remotas, aumentam a segurança,
porém 40% dos colaboradores consideram que não há ganho com este modelo para
o aumento de segurança com o desembarque de profissionais para operação em
terra.
Figura 36 - Aumento de segurança operacional (Questão B1)

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro aspecto organizacional que possui grande relevância sobre o modelo
de trabalho proposto é o compartilhamento do local de trabalho com outras unidades
operacionais. O objetivo da questão B2 foi saber se os colaboradores possuem
alguma restrição sobre este novo método de trabalho em ambiente colaborativo.
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Como resultado obtido, 100% das respostas concordaram parcialmente ou
totalmente com este novo modelo de operação em ambiente colaborativo
compartilhado.
Figura 37 - Aumento de segurança operacional (Questão B2)

Fonte: Elaborado pelo autor

Com as questões B3 e B4, buscou-se saber se os operadores encontraram
no ambiente de teste a similaridade dos equipamentos e infraestrutura necessárias
para realização das atividades, bem como as telas de navegação durante a
realização dos comandos.
Figura 38 - Dispõe de todos os recursos de comunicação necessários (Questão B3)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observou-se que 40% concordam totalmente e 60% concordam em grande
parte que a Sala de Controle Remoto dispõe de todos os recursos de comunicação
necessários para operação remota, bem como dispõe de todas as interfaces do
sistema SCADA necessários. Pela análise, conclui-se que a amostra pesquisada
possui uma boa aceitação do novo modelo de trabalho relacionado ao controle
remoto de unidades de produção evidenciando nas respostas obtidas.
Figura 39 - dispõe de todas as interfaces do sistema SCADA necessários (Questão B4)

Fonte: Elaborado pelo autor

Na questão B5, é abordada o tema relacionado a perda total de
comunicação com a plataforma, pelo plano de contingência proposto, o comando da
unidade deverá ser assumido pelos supervisores de bordo, que já exerceram a
função de operadores, no presente possuem cargos gerenciais. Esta medida é
estabelecida até que seja possível a normalização dos sistema de comunicações ou
o embarque da equipe de operadores de contingência para a plataforma. Observouse que 53% dos envolvidos, nos testes acreditam que, com este modelo de
contingência proposto, não haverá impactos operacionais e 47% não concordam
com o modelo de contingência proposto.
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Figura 40 - Modelo de contingência de comunicação proposto (Questão B5)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.3

Ambiente colaborativo – Infraestrutura
As perguntas de C1 a C5, que buscam identificar as percepções sobre o a

nova forma de trabalho em um ambiente remotamente controlado, questões de
infraestrutura e tecnologia auxiliares que passarão a ser utilizados de uma outra
forma, como a comunicação via rádio UHF/VHF através de HeadSets e o
recebimento de alarmes sonoros em um ambiente compartilhado com outras
unidades de produção.

A questão C1 teve como objetivo verificar se haverá

aumento de eficiência com o uso de deste ambiente colaborativo compartilhado.
Conforme as respostas apresentadas no gráfico da Figura 41, 80% dos
colaboradores concluiriam que neste no cenário não haverá ou será indiferente o
ganho na eficiência operacional. 20% responderam que este novo ambiente
integrado com outras unidades, haverá ganho de eficiência.
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Figura 41 - Aumento de eficiência com o ambiente colaborativo (Questão C1)

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão C2 refere-se à densidade ocupacional no ambiente, se haverá
uma eventual perda de rendimento ou desvio de atenção dos operadores. Segundo
as respostas dos operadores conforme gráfico da Figura 42, 100% concordam em
grande parte que não haverá perda de rendimento ou desvio de atenção neste novo
ambiente.
Figura 42 - Densidade ocupacional do ambiente (Questão C2)

Fonte: Elaborado pelo autor
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O recebimento de alarmes ou mudanças de status em um sistema supervisório
SCADA ocorre não somente para os sensores ligados à planta de produção ou
facilidades, mas para toda a manobra que é realizada para confirmação de sua
atuação. A notificação é realizada por um evento visual e sonoro. Sua importância
pode ser comprovada conforme Questão C3 Gráfico da Figura 43, no qual 100% dos
operadores concordam com a importância do recebimento dos eventos sonoros e
visuais de alarmes e eventos.
Figura 43 - Importância do recebimento de alarmes e eventos (Questão C3)

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma das preocupações do recebimento de alarmes ou eventos de mudança
de status sonoro, em um mesmo ambiente colaborativo com outros sistemas SCADA
de outras unidades produção, é que o operador seja induzido ao erro. Neste sentido,
durante a realização dos testes, as respostas dos operadores apontaram que 74%
não tiveram problemas com o recebimento de alarmes sonoros no ambiente
compartilhado e 26% dos operadores tiveram algum tipo de problema durante a
realização dos testes com o ambiente compartilhado, conforme apresentado na
Gráfico da Figura 44. Resultados como estes apresentados, no Gráfico da Figura 44,
levam a busca de novas tecnologias para minimizar as influências, que estejam
prejudicando a eficiência operacional neste novo modelo de operação em terra.
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Figura 44 - Recebimento de alarmes sonoros em ambiente compartilhado (Questão C4)

Fonte: Elaborado pelo autor

Em uma breve prospecção tecnológica em um centro de suporte a decisões
da Baker Hughes na Noruega,

identificou-se uma nova tecnologia capaz de

proporcionar um isolamento acústico entorno do console (mesa) do operador, sem a
necessidade de uso de HeadSet, conforme Figura 45.
Figura 45 - CSD da Baker na Noruega Isolamento acústico

Fonte: Elaborado pelo autor
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No ambiente off-shore, a comunicação via rádio UHF / VHF é o principal
equipamento de relacionamento dos operadores da sala de controle com a equipe
de bordo. Na Sala de Controle Remoto, o operador terá disponível esta facilidades
atrás do sistema de comunicação integrada, apresentado no Seção 4, porem com
uso de headsets diferentes dos terminais atualmente utilizados. Sobre este novo
processo de trabalho, os operadores responderam, conforme Questão C5 que 60%
concordam em grande parte que o uso de headset não impactará no modelo
tradicional de operação com rádio em viva voz e 40% discordam em grande parte
conforme, apresentado no Gráfico da Figura 46.
Figura 46 - Utilização de HeadSet ao invés de rádio UHF/VHF (Questão C5)

Fonte: Elaborado pelo autor

Como os resultados obtidos nos grupos das questões A, B e C comprovam
que os colaboradores, que participaram do experimento, possuem experiência na
realização das atividades e não são influenciados por questões

de ordem

organizacional ou de comportamento no novo modelo de operação proposto,
remotamente, que possam impactar no resultado do experimento. A senioridade dos
operadores, corroborou para a credibilidade no experimento e principalmente sobre
a própria segurança operacional envolvida neste novo processo de trabalho de
operações remotas. Os grupos A, B e C auxiliaram não somente para
contextualização dos operadores envolvidos, como também na identificação através
da avaliação realização, dos recursos essenciais para um modelo de operação
remota na indústria.
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6.4

Resultado da variação da latência nos cenários propostos
Os grupos de perguntas D e E buscam saber, como os cenários propostos

de variação de latência (Satélite, Satélite com aplicação de QoS, Satélite QoS e
acelerador de aplicação), a percepção do operador através do experimento sobre o
desempenho operacional durante cada teste realizado. Segue, no gráfico da Figura
47 a média das respostas para as perguntas do Grupo D, referentes às análises
Organolépticas, comparando por cada cenário de Latência.
Figura 47 - Média das respostas para as perguntas do Grupo D

Fonte: Elaborado pelo autor

Para medir a confiabilidade do questionário, foi aplicado o Alfa de
Cronbach, com o objetivo de avaliar a consistência interna do questionário para um
conjunto de dois ou mais indicadores. Os seus valores variam de 0 a 1. Quanto mais
próximo de 1, maior a confiabilidade entre os indicadores.
No presente estudo, do grupo D, o Alfa de Cronbach foi utilizado para medir a
consistência entre as questões D1 a D5, todas voltadas para medir a percepção dos
respondentes em relação aos fatores influenciadores da latência durante a
realização dos comandos, apresentando o seguinte resultado:
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Coeficiente Alfa de Cronbach = 0,9891

Como o valor apresentado foi superior a 0,70, não foi necessária uma
depuração nas perguntas de forma a manter o Coeficiente mais próximo a 1. O
coeficiente expressa uma boa inter-relação entre as questões, com um valor
elevado. Elimina-se o efeito da redundância, bem como a repetibilidade do tema,
fatores que poderiam mascarar o Coeficiente de Cronbach, uma vez que foram
elencadas apenas 5 questões.
Tais efeitos, nas condições escolhidas, são praticamente inexistentes.
Assim, deduz-se que o valor obtido para o Coeficiente de Cronbach reflete boa
coerência e inter-relação entre as questões.
Utilizando

o

teste

estatístico

não

paramétrico

Kruskal-Wallis

para

comparação entre os cenários de latência, o Valor p obtido, considerando a hipótese
nula (Ho) de que todas as distribuições são idênticas, foi de 0,000000095, ou seja,
menor do que 0,05 conforme apresentado na gráfico da Figura 48.
Figura 48 - Grupo D - Teste estatístico não paramétrico (Kruskal-Wallis).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com isso, conclui-se que há diferenças estatisticamente significantes nos
cenários de latência, ou seja, as distribuições são diferentes e a hipótese nula deve
ser rejeitada. Em complemento à análise, observa-se que o cenário de latência,
utilizando somente a infraestrutura de satélite, apresentou o valor de z fora dos
limites de confiança (z = -5,08, conforme Apêndice D). Conclui-se que há diferença
significativa entre os cenários de latência em relação às percepções capturadas no
Grupo D, sendo que a percepção tende a ser mais positiva no cenário Satélite, QoS
e Acelerador.
O grupo E apresenta os resultados da análise quantitativa do experimento,
ou seja, do ponto de vista operacional, se o resultado dos comandos aplicados
foram realizados com sucesso durante cada cenário de latência. O gráfico da Figura
49 apresenta a média das respostas para as perguntas do Grupo E, comparando por
cada cenário de Latência.
Figura 49 - Média das respostas para as perguntas do Grupo E

Fonte: Elaborado pelo autor

Para medir

a confiabilidade do questionário, foi aplicado o Alfa de

Cronbach entre a as Questões E1 a E5, todas voltadas para medir de forma
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quantitativamente a variação da latência durante a realização dos comandos,
apresentando o seguinte resultado:
Coeficiente Alfa de Cronbach = 0,9987

Como o valor apresentado foi superior a 0,70, não foi necessária uma
depuração nas perguntas de forma a manter o Coeficiente mais próximo a 1. O
coeficiente expressa uma boa inter-relação entre as questões, com um valor
elevado. Assim, deduz-se que o valor obtido para o Coeficiente de Cronbach reflete
boa coerência e inter-relação entre as questões.
Utilizando o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para
comparação entre os cenários de latência, o Valor p obtido, considerando a hipótese
nula (Ho) de que todas as distribuições são idênticas, foi de 0,008, ou seja, menor
do que 0,05 conforme apresentado na gráfico da Figura 50.
Figura 50 - Grupo E - Teste estatístico não paramétrico (Kruskal-Wallis).

Fonte: Elaborado pelo autor

Com este resultado obtido, conclui-se que há diferenças estatisticamente
significantes nos cenários de latência, ou seja, as distribuições são diferentes e a
hipótese nula deve ser rejeitada.
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Adicionalmente, observa-se que os cenários de latência, utilizando a
infraestrutura de satélite e satélite mais QoS, apresentaram o valores de z estão
fora dos limites de confiança (z = -2,23 e -0,34, conforme Apêndice D). Conclui-se
que há a percepção tende a ser positiva no cenário Satélite, QoS e Acelerador.
6.5

Correlação entre a latência e a média das respostas dos Grupos De E
Durante a realização do experimento, foram registrados os valores de latência

de cada cenário de teste conforme o Apêndice E. O gráfico da Figura 51 apresenta
os valores de latência obtidos por cada cenário testado.
Figura 51 - Valores de latência registrados durante o experimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que o cenário de utilização somente com a rede satélite, latências
superiores a 800ms chegando até 1,44s. Para o cenário da utilização de Satélite
com a aplicação das regras de qualidade de Serviços (QoS), foram registrados
intervalos entre 708ms chegando até 876ms. Por fim, para o cenário com satélite,
QoS e a utilização de aceleradores de aplicações, foram obtidos valores entre
512ms até 745ms conforme detalhado no apêndice E. Com os valores de latência
obtidos para cada cenário de testes, foi possível realizar a correlação entre os
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valores de latência e a média das respostas dos grupos conforme apresentado na
Quadro 16.
Quadro 16 – Correlação dos valores de latência e a média das respostas dos Grupos.

Cenário

Grupo

Correlação com a Latência

Valor p

Grupo D

-0,471

0,077

Grupo E

-0,703

0,003

Satélite +

Grupo D

-0,668

0,006

QoS

Grupo E

-0,852

0,000055

Satélite +

Grupo D

-0,444

0,097

Grupo E

-0,523

0,045

Satélite

QoS +
Acelerador

Fonte: Elaborado pelo autor

A correlação negativa apresentada em todos os cenários significa que quanto
maior o valor na latência, menor é a média das notas atribuídas no questionário
(utilizando a Escala Likert). O Valor p menor que 0,05, indica correlação significativa,
sendo esta correlação encontrada nos cenários satélite do grupo E com Valor p
0,003, cenário satélite e QoS para ambos os grupos com Valor p de 0,006 e 0,000 e
para o cenário de satélite, QoS e acelerador do grupo E com Valor p de 0,045.
Para o grupo D no cenários com satélite Valor p 0,077 e no cenário com
satélite, QoS e Acelerador Valor p de 0,097, os resultados estão próximos do nível
de significância, porem não atingiram o valor de correlação significativa.
O intervalo da latência entre 512ms até 745ms, obtido nos testes com o
cenário QoS e acelerador de aplicações, foi o cenário que obteve a maior avaliação
por parte dos operadores, no qual a latência apresentada neste intervalo não
provocou atraso no sequenciamento lógico das manobras operacionais realizadas.

98

6.6

Análise dos resultados
O experimento da Seção 6, foi realizado com base nas afirmações extraídas

da literatura apresentados na seção 2, utilizando os três cenários de infraestrutura
de telecomunicações.
Foi então aplicado a uma amostra de 15 colaboradores, mapeados como
participantes diretos na operações das unidades de produção. Os resultados obtidos
nos grupos das questões A, B e C comprovam que os colaboradores, que
participaram do experimento, possuem experiência na realização das atividades e
não são influenciados por questões de ordem organizacional ou de comportamento
no novo modelo de operação proposto, remotamente, que possam influenciar no
resultado dos testes. Com os resultados obtidos no grupo D e E, foi possível medir a
latência em cada cenário proposto e seu comportamento nos comando realizados.
Em seguida, procedeu-se à análise estatística dos resultados, com a
aplicação do Coeficiente Alfa de Cronbach, para medir

a confiabilidade do

questionário e em seguida, foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de
Kruskal-Wallis, para avaliar diferenças na distribuição dos diferentes grupos
considerados. Por fim, foi realizado a correlação entre a latência e a média das
respostas dos grupos D / E. Como um resultado significativo da pesquisa, obteve-se
o intervalo entre os valores de latência, no qual é possível operar melhor
remotamente, sem a influencia das caraterísticas de latência do meio satélite de
telecomunicações.
Ainda, como produto da Seção 6, destaca-se a aceitação por parte do
operadores de novo modelo de operação. Apesar de diversos autores abordarem a
operação remota em sistemas de comunicação de baixa latência como sendo um
ganho para as frentes operacionais, este experimento comprovou que a operação
remota de uma unidade de produção de petróleo pode ser realizada em determinado
intervalo de latência para o meio de comunicação via satélite.
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7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com base na revisão bibliográfica conclui-se que existem abordagens em

várias organizações para a identificação de valores tangíveis e intangíveis sobre
projetos de operações remotas, conduzidas por empresas no mundo. Entretanto,
esse estudo não encontrou uma abordagem sobre a latência no meio de
transmissão via satélite, que possa ser utilizada de forma irrestrita na indústria de
petróleo. Recomenda-se que este trabalho seja utilizado para minimizar essa lacuna
de cenários off-shore que não dispõe de infraestrutura de telecomunicações de
baixa latência.
A possibilidade de utilizar um cenário real operacional trouxe a tona a
possibilidade de desenvolver uma metodologia que permitiu estabelecer um modelo
comparativo do desempenho dos vários cenários de operações remotas via satélite.
Este modelo pode ser utilizado por todos na indústria do petróleo para os cenários
que envolvam transmissão satélite, como operações de sonda de perfuração remota,
navios de estimulação para área de perfuração, controle de lastro, Telemedicina e
outras necessidades.
Todas estas iniciativas, visam reduzir a exposição humana aos riscos
envolvidos nas operações de produção em uma plataforma petrolífera, diminuir a
quantidade de viagens entre o continente e a unidade de produção, aumentar
disponibilidade de pessoal experiente, prover um melhor gerenciamento das
atividades

de forma centralizada e diminuir os custos operacionais dos

colaboradores embarcados.
O método proposto neste trabalho, utilizando os cenários de infraestrutura
de transmissão via satélite, mostrou que há diferenças significativas em cada
cenário, proporcionando identificar o intervalo de latência necessário para que não
ocorram atrasos no sequenciamento lógico das manobras operacionais realizadas.
Neste contexto, a utilização do meio de transmissão satélite, sem a utilização de
mecanismos para a redução de atrasos gerados pela rede, foi descartado.
Para o cenário de transmissão via satélite utilizando as políticas de
priorização de tráfego via satélite, 60% das medições realizadas no experimento
estavam dentro do intervalo de latência recomendado por este trabalho de 512ms
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até 745ms e 40% dos valores de latência estavam acima do intervalo conforme
gráfico da figura, que indica ser um cenário não garantido para aplicações em
operações remotas em unidades de produção de petróleo ou qualquer outra
necessidade operacional do gênero.
Figura 52 – Intervalos medidos no cenário Satélite+ QoS

Fonte: Elaborado pelo autor

Com 100% das medições realizadas dentro do intervalo de latência recomendado
por este trabalho, o cenário utilizando satélite, aplicação das regras de QoS e
acelerador de aplicações, foi o cenário que obteve a maior avaliação por parte dos
operadores conforme intervalos registrados no gráfico da Figura 53.
Figura 53 – Intervalos medidos no cenário Satélite + QoS + Acelerador de aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor
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Este cenário poderá ser aplicado em qualquer ou cenário operacional que
envolva a utilização do meio de transmissão via satélite, proporcionado a empresa
os ganhos obtidos com este modelo de operação em qualquer segmento com
produção e exploração de petróleo. Por fim, foi possível concluir que a operação
remota de unidades de produção é viável ser realizada com sistema de transmissão
via satélite, desde que sejam utilizados mecanismos para a redução de atrasos
gerados pela rede, para atingir os requisitos de intervalo de latência identificado por
este trabalho.
7.1

Alcance dos objetivos
Revisitando os objetivos desta dissertação, apresentados na subseção 1.2,

observa-se que todos foram plenamente atingidos nesta pesquisa. O proposto um
método de análise sobre a variação de latência em três cenários operacionais reais
de um supervisório de controle, de uma unidade de produção de petróleo, definindo
os requisitos de latência necessários para este modelo de operação. Foi possível
aplicar mecanismos para a redução de atrasos gerados pela rede, auxiliando na
elaboração de projetos em que o desempenho seja significativo.
Esta pesquisa conseguiu quantificar a influência da variação da latência,
sendo possível identificar o intervalo em quais unidades de produção a infraestrutura
de telecomunicações possui condições de atendimento aos parâmetros operacionais
necessários para a comunicação com as unidades de produção para o modelo de
operações remotas e quais os requisitos são necessários para melhora-la.
É importante salientar, entretanto, que independentemente da questão da
influência da latência sobre o meio de transmissão via satélite , só será possível
operar remotamente unidades de produção ou qualquer necessidade operacional
que demande esta infraestrutura, se houver:
a) A replicação total dos sistemas supervisórios SCADA das unidades a
serem operadas remotamente;
b) Os sistemas de comunicação via rádio UHF/VHF, telefonia fixa, telefonia
satélite disponíveis e com alto grau de disponibilidade (redundância);
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c) Plano de contingência estabelecido e pronto para ser implementado em
casos de perda total de comunicação com a unidade off-shore;
d) Sistema de transmissão de imagens em tempo real replicando as imagens
da unidade off-shore;
e) Um método de gestão de riscos que auxilie a identificar, de forma
sistemática,

os

riscos

operacionais

e

suas

possíveis

causas

e

consequências;
f) Definição do processo de trabalho neste modelo de operação e acordo
com a alta gerência da companhia.
7.2

Dificuldades da realização do trabalho
A utilização de um cenário real de produção impõe uma série de restrições

para realização dos testes, incluindo a parte de estabilização da planta de produção,
disponibilidade da plataforma acompanhar os resultados dos comandos realizados e
principalmente a participação dos operadores que acabaram de desembarcar em um
turno de quatorze dias a bordo, para a realização dos testes.
Por mais que houvesse o patrocínio e o incentivo gerencial para realização do
experimento, fazia-se necessário a contextualização do trabalho para cada operador,
antes

da

realização

dos

testes

propriamente

e

em

alguns

casos

esta

contextualização impactava na janela de tempo para realização dos testes, sendo
necessário aguardar uma nova janela.
Os operadores com maior tempo de experiência, de uma maneira geral, não
se limitavam aos comandos relacionados no trabalho, como estavam participando de
uma nova experiência para um novo modelo de trabalho, comandos adicionais de
sua rotina diária eram executado para comprovar o resultado dos

comandos

propostos pelo trabalho, mas que levavam o dobro do tempo previsto.
Em termos técnicos, o comportamento de cada cenário de infraestrutura de
telecomunicações manteve-se com suas características distintas, mas nas primeiras
amostras obtidas, existia uma forte tendência para que o cenário com satélite mais o
QoS fosse o suficiente para a operação, percepção esta que foi descartada com o
aumento do número de amostras.
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7.3

Sugestões para pesquisas futuras
Um aspecto relevante do método definido neste trabalho, que poderia

ser explorado por outros trabalhos, é a sua aplicação a outros cenários de
operações remotas, como sondas de perfuração, sistemas navais, barcos de
estimulação de poços de petróleo, qualquer cenário que necessite um alto
desempenho das redes de comunicação de dados, mas que possuam restrições de
infraestrutura de baixa latência disponíveis.
Outra opção seria realizar pesquisas abordando especificamente os
ganhos de segurança, obtidos com a redução de pessoas a bordo, em uma unidade
de produção de petróleo, utilizando o cenário de operações remotas.
Também seria de grande valia a aplicação do resultado deste trabalho
a casos fora da indústria do petróleo, como a comunicação entres centros de
comando e controle, sendo a comunicação via satélite o meio estabelecido em casos
de ocorrências de desastres e qualquer outras intervenções, que possam
interromper a comunicação com os sistema de baixa latência, como fibra ótica,
cabos elétricos entre outras.
7.4

Produção de artigos
Durante a construção deste trabalho foram elaborados alguns artigos

ou papers, que de uma maneira direta ou indireta possuem uma relação com este
tema de operações remotas conforme abaixo:
BJ O&PM - Brazilian Journal of Operations and Production Management
Título: Integrated Operations: Value and Approach in the oil industry
SPE Artificial Lift Conference- Latin America and Caribbean
Título: Solving Pre-salt Operation Challenges: Platform Remote Control as a
new reality
SPE Digital Energy
Título: Solving Pre-salt Operation Challenges: Platform Remote Control as a
new reality
MEDINFO 2015 – 15th Wold Congress on Health and Biomedical Informatics
Título: The Challenge of e-Health Presence in a Petroleum Platform:
Contribution of Telemedicine to make the Operations of the Pre-Salt a Reality.
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APÊNDICE A – Trabalhos Relacionados
Resumo estado da arte da pesquisa
Item

Tema

Trabalhos Relacionados
Abordagem

Operações remotas

Análise dos ganhos obtidos com
as operações remotas (BOOM,
2003).

O trabalho mencionou os ganhos da
realização de operações remotas. Não foi
abordado questões relacionadas a rede de
comunicações.

Benefícios de
operações remotas

Apresenta a estratificação dos
ganhos obtidos com operações
remotas (LEVETT, 2006).

O trabalho apresentou os motivadores para a
aplicação dessa modalidade de operação,
relacionando os ganhos de eficiência
operacional. Não foi abordado questões
relacionadas a rede de comunicações.

Levett (2008) e Svenes (2008)
Meio de transmissão consideram que os projetos de
de baixa latência e telecomunicações devem possuir
alta disponibilidade baixa latência e alta
disponibilidade.

1.2.1

Os trabalhos apresentam que os ganhos
operacionais obtidos com operação remota,
justificam a implementação de projetos de
telecomunicações considerando sistemas de
baixa latência e alta disponibilidade.

Telemedicina

Os artigos de Choi (2006) e
Cabral (2006), apresentam as
características de operações
remotas em Telemedicina

O trabalho de Cabral (2006), apresenta as
características de realização de Telemedicina
possíveis condicionadas ao meio de
transmissão.

CBTC - Sistema de
comunicações
baseado no controle
de trem

O trabalho utiliza como
infraestrutura de rede WALN,
com alta disponibilidade (ZHU,
2010).

O trabalho apresenta as modificações
realizadas no protocolo padrão comercial
para aumento da disponibilidade e diminuição
da variação da latência.

Operações remotas - O Trabalho de Brannigan (2008)
Sondas de
apresenta a influencia do fator
Perfuração
humano em operações remotas

Sistemas de tempo
real

1.2.2

Resultado

Sistema SCADA

O trabalho restringe-se a análise somente do
fator humano na respostas a comandos
operacionais, não abordando os aspectos da
influencia da latência da rede de
comunicação.

O trabalho de Farines e al.
(2000) referencia o crescimento
da implementação de sistemas
de tempo real nos ambientes
industriais.

O trabalho realiza apenas uma abordagem do
crescimento da introdução dos sistemas de
tempo real para obtenção de dados
operacionais para análise preditiva e
consequente aumento de eficiência
operacional.

Os trabalhos de Salvador (2005),
Silva (2005) e Pires (2005),
apresentam a importância dos
sistemas SCADA para os
ambientes industrias de
automação.

A abordagem realizada pelos autores
restringe-se ao ambiente SCADA interligado
a planta de produção, em um mesmo local,
ou seja, em uma mesma rede de automação.
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Sistema SCADA
plataforma
distribuída

Módulos do sistema
SCADA

O trabalho de Cremonezi (2014)
apresenta a arquitetura do
sistema SACADA de forma
distribuída.

O trabalho apresenta a arquitetura utilizada
para os casos de operações remotas com
sistema SCADA IFIX, responsável pelo
controle da planta de produção das
plataformas de petróleo. Não está sendo
referenciado o link de comunicação entre o
ambiente colaborativo em terra e o servidor
SCADA em mar.

São apresentadas os módulos de supervisão,
O artigo de Levett (2006)
operação e controle para efeito de
apresenta a estrutura de módulos
contextualização na utilização do cenário de
do sistema SCADA.
testes deste trabalho.
O trabalho de Ellender (2005)
mostra as arquiteturas possíveis
de transmissão para um cenário
de operações remotas.

O trabalho apresenta as características
intrincicas de cada sistema de comunicação
possível para interligação de uma unidade de
produção com os ambientes colaborativos em
terra.

Características da
variação da latência
em sistemas de
comunicações

As análises apresentadas por
Fonseca (2011) e Brandão
(2013), apresenta as
características da latência em
relação aos meios de
transmissão.

Os trabalhos de uma maneira geral, avaliam
o impacto da variação da latência (Jitter) em
redes de dados de comunicações.

QoS - Qualidade de
serviço

O Trabalho de Breu (2007) defende uma
O trabalho levanta a questão da
melhoria no atraso de rede, a partir de uma
definição da politica de qualidade
politica de qualidade de serviço bem
de serviço, a partir do
estruturada, utilizando análise de tráfego da
conhecimento do tráfego.
rede.

Congestionamento
de rede

O trabalho de Abrão (2008), em seu estudo é
abordada o desempenho de rede em
situações de congestionamento, aplicando
Análise de desempenho de redes
priorização de tráfego. Neste caso foi
na arquitetura Cliente - servidor
apresentado o fator de congestionamento
pode influenciar o tempo de resposta de
9,77%.

Sistemas de
infraestrutura de
comunicações

1.2.3

Aceleradores de
aplicações

Priorização de
tráfego

Avaliação de
desempenho de
redes

Análise de desempenho de redes
utilizando aceleradores de
aplicação para resolver
problemas de atraso.

O trabalho de Lapoint e Winslow (2001),
realizada o estudo da utilização de
aceleradores de aplicação para resolver
questões de atrasos na rede.

Priorização de tráfego de dados
das operações remotas

O trabalho apresentado por Ellender (2005),
definem que o tráfego decorrente das
operações remotas deverão ter prioridade
sobre os demais serviços da rede
disponibilizados.

O trabalho de Cerutti(2006),
apresenta três técnicas de
avaliação de desempenho de
rede.

Será utilizado neste trabalho a medição de
sistemas reais.
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APÊNDICE B – Questionário Online
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APÊNDICE C – Arquivo de Hosts de configuração do sistema SCU
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# For example:
#
#
102.54.94.97 rhino.acme.com
# source server
#
38.25.63.10 x.acme.com
# x client host
127.0.0.1
localhost
10.136.13.151 MX1ELES1
10.136.13.152 MX1ELES1_2
10.136.13.153 MX1ELES2
10.136.13.154 MX1ELES2_2
10.136.13.155 MX1E_FS1
10.136.13.156 MX1E_FS1_2
10.136.13.157 MX1E_FS2
10.136.13.158 MX1E_FS2_2
10.136.13.159 MX1CONS1
10.136.13.160 MX1CONS1_2
10.136.13.161 MX1CONS2
10.136.13.162 MX1CONS2_2
10.136.13.163 MX1PACS1
10.136.13.164 MX1PACS1_2
10.136.13.165 MX1PACS2
10.136.13.166 MX1PACS2_2
10.136.13.167 MX1HISTS1
10.136.13.168 MX1HISTS2
10.136.13.169 MX1C1
10.136.13.170 MX1C2
10.136.13.171 MX1C3
10.136.13.172 MX1C4
10.136.13.173 MX1C5
10.136.13.174 MX1MNT1
10.136.13.175 MX1MNT2
10.136.13.176 MX1ENG1
10.136.13.7
PLCELEA
10.136.13.17
PLCELEB
10.136.13.28
PLCESDA
10.136.13.38
PLCESDB
10.136.13.46
PLCFEGA
10.136.13.56
PLCFEGB
10.136.13.2
PLCELEteste
10.136.13.23
PLCESDteste
10.136.13.39
PLCFEGteste
10.136.13.42
PLCELE
10.136.13.43
PLCESD
10.136.13.44
PLCFEG
10.136.13.130 MEG
10.136.13.187 ENV
10.136.13.225 BB_INC_A
10.136.13.226 BB_INC_B
10.136.14.251 MX1HIST
10.136.14.252 MX1HISTSQL
10.136.14.253 MX1HISTSR
10.136.13.219 EMED
10.136.13.194 MSUB
10.152.21.34
S6020TS15
10.136.13.194 MCSA-EWS-01
10.136.13.195 MCSB-EWS-01
10.136.14.248 HMIIB
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APÊNDICE D – Análises das Respostas

Grupo D - Coeficiente Alfa de Cronbach (D1 a D5) = 0,9891
Grupo D – Teste de hipóteses para avaliar se há diferença estatisticamente
significante nas respostas de cada cenário de latência (Teste de Kruskal-Wallis):
Kruskal-Wallis Test on D (média respostas)
Cenário de latência
1- Satélite
2- Sat. + QoS
3- Sat. + QoS + acel.
Overall
H = 29,60
H = 32,33

DF = 2
DF = 2

N
15
15
15
45

Median
3,200
4,400
4,400

Ave Rank
8,9
25,4
34,7
23,0

Z
-5,08
0,85
4,23

P = 0,000
P = 0,000000095 (adjusted for ties)

Grupo E - Coeficiente Alfa de Cronbach (E1 a E5) = 0,9987
Grupo E – Teste de hipóteses para avaliar se há diferença estatisticamente
significante nas respostas de cada cenário de latência (Teste de Kruskal-Wallis):
Kruskal-Wallis Test on E (média respostas)
Cenário de latência
1- Satélite
2- Sat. + QoS
3- Sat. + QoS + acel.
Overall
H = 7,77
H = 9,77

DF = 2
DF = 2

N
15
15
15
45

Median
4,000
4,800
4,800

P = 0,021
P = 0,008

Ave Rank
16,8
22,1
30,1
23,0

Z
-2,23
-0,34
2,56

(adjusted for ties)
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APÊNDICE E – Valores da Latência registrados durante a realização do
experimento
Cenário de latência

Valor da latência antes
do comando (ms)

Nome

Lotação

Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador

850
708
512
820
715
525
910
750
560
930
726
550
935
730
560
960
850
720
1,332
862
735
1,445
876
725
1,114
825
745
935
730
627

Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 5
Colaborador 5
Colaborador 5
Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 5
Colaborador 5
Colaborador 5

PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMXL
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
PMLZ
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Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador
Satélite
Satélite + QoS
Satélite + QoS + Acelerador

805
762
606
810
725
642
802
710
653
803
712
630
810
725
627

Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 1
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 2
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 3
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 4
Colaborador 5
Colaborador 5
Colaborador 5

Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas
Afretadas

